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Sammanfattning

Kriminella organisationer är aktiva över hela 
världen och deras aktiviteter är ett av de 
största hoten mot säkerheten för europeiska 

medborgare. De hålls inte tillbaka av gränser och 
de har en destruktiv inverkan på ekonomier och 
samhällen över hela EU. Organiserad brottslighet 
är omstörtande för samhället eftersom det 
underminerar den rättsliga infrastrukturen. Enligt 
de senaste siffrorna från Europol är mer än 5 000 
kriminella organisationer under utredning i EU.  
Tillvägagångssätten för de flesta typer av kriminella 
organisationer förutsätter utnyttjande av rättsliga 
resurser. Regeringar bör förhindra att dessa kriminella 
från att använda sig av den rättsliga infrastrukturen. 
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Offentliga förvaltningar förlitar sig inte enbart 
på repressiv brottsbekämpande verksamhet 
för att hantera grov och organiserad kriminell 
verksamhet. Straffrättslig lagstiftning i sig 
själv påverkar inte alltid en professionell 
brottsling. Därför kan administrativa åtgärder 
vara effektiva. En administrativ strategi 
syftar till att komplettera de traditionella 
verktygen inom straffrättslig lagstiftning 
och kan vara ett potentiellt kraftfullt verktyg 
för att förebygga och hantera grov och 
organiserad brottslighet. Den här nya 
strategin använder sig av administrativa 
och reglerande mekanismer, och tillämpar 
en sektorsövergripande strategi genom 
att involvera en mängd olika aktörer. Inom 
den administrativa strategin agerar de 
offentliga förvaltningarna, i synnerhet på 
lokal nivå, genom att utnyttja en del av sina 
specialbefogenheter och specialansvar vilket 
förhindrar eller försvårar verksamheten för 
den organiserade brottsligheten.

År 2010 skapades ett informellt nätverk 
av kontaktpunkter inom ramen för den 
administrativa strategin för att förebygga och 
försvåra organiserad brottslighet. Nätverket 
består av nationella kontaktpunkter. De 
fungerar som portar till brottsbekämpande 
organ, statliga departement, administrativa 
organ och grupper från den akademiska 
världen i deras respektive länder.  Framför 
allt ligger fokus på de team, enheter och 
departement som regelbundet använder sig 
av administrativa befogenheter eller icke-
traditonella arbetsmetoder på en praktisk 
nivå, som en del av en sektorsövergripande 
strategi för att förebygga och försvåra för 
organiserad brottslighet. År 2018 beslöt 
man att nätverket skulle formaliseras och 
namnet ändrades till European Network on 
the Administrative Approach tackling serious 
and organised crime (ENAA). ENAA:s uppgift 
är att öka förståelse, medvetenhet och 
tillämpning av den administrativa strategin 
för att hantera grov och organiserad 
brottslighet över EU.

Terminologin inom den administrativa 
strategin omfattar många olika definitioner, 
tillvägagångssätt och rutiner över hela EU. 
Den första (och enda) definitionen av den 
av alla medlemsstaterna överenskomna 

administrativa strategin presenteras i rådets 
slutsatser från 6 juni 2016. Den administrativa 
strategin är en kombination av följande 
inslag, i fullständig samstämmighet med 
medlemsstaternas administrativa och rättsliga 
ramverk:

1. Förhindra personer som är inblandade 
i kriminell verksamhet från att utnyttja 
administrativ infrastruktur för kriminella 
syften, inklusive, i de fall det är relevant, 
procedurer för att skaffa sig tillstånd, 
anbud och subventioner.

2. Tillämpa all slags relevant administrativ 
lagstiftning för att förebygga och 
bekämpa illegal verksamhet, när så är 
möjligt enligt nationell lag, däribland 
förebyggande screening och övervakning 
av personer (fysiska och juridiska 
personer) som ansöker om tillstånd, 
anbud och subventioner, liksom 
stängning eller tvångsinlösen av lokaler 
när offentliga olägenheter uppstår till följd 
av underminerande kriminell verksamhet.

3. Samordna ingripanden med hjälp av 
administrativa verktyg för att komplettera 
åtgärder enligt straffrättslig lagstiftning 
i syfte att förebygga, bemöta, försvåra 
och eliminera grov och organiserad 
brottslighet.

Den 8 november 2019 enades ENAA om en 
kortare, enklare och mer lättöversatt definition 
av den administrativa strategi som baseras 
på definitionen i rådets sammanfattning från 
2016: 

”En administrativ strategi mot grov och organiserad 
brottslighet är en kompletterande metod för att förebygga 
och hantera skadligt utnyttjande av den rättsliga 
infrastrukturen genom samarbete över flera organ som 
bygger på delning av information och åtgärder för att ställa 
upp barriärer.”

Fem pelare vaskades fram ur definitionen för 
att förtydliga för tillämparna vad administrativa 
strategi-initiativ exakt består av. Alla fem pelarna 
måste inte ingå i ett konkret initiativ, men det är 
en god indikator för en lyckad tillämpning av den 
administrativa strategin.
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1. Förebygga och hantera att 
den grova och organise-
rade brottsligheten utny-
ttjar sig av den rättsliga 
infrastrukturen.

Både nationella och lokala förvaltningar måste 
vara utrustade med verktyg för att hantera grov 
och organiserad brottslighet eftersom de båda två 
spelar en viktig roll. Därmed är det speciellt viktigt 
för myndigheterna att förhindra att brottslingar 
antingen utnyttjar sig av den ekonomiska och 
rättsliga infrastrukturen för att skaffa sig en olaglig 
inkomst eller från att på ett skadligt sätt utnyttja 
företag för att underlätta för brott och rikta in sina 
kriminella förehavanden mot detta syfte. Det finns 
också administrativa åtgärder som fokuserar på 
olägenheter för allmänheten, men inom ramen för 
ENAA tillämpar vi den administrativa strategin för 
att hantera grov och organiserad brottslighet.

2. Kompletterande åtgärder

Den administrativa strategin innebär 
att vi använder administrativa och 
reglerande mekanismer samt tillämpar ett 
sektorsöverskridande tillvägagångssätt genom 
att involvera en mängd olika aktörer för att 
komplettera traditionella straffrättsliga åtgärder 
i syfte att hantera organiserad brottslighet. En 
administrativ strategi som tillämpas i samordning 
med de traditionella verktygen inom straffrätt är 
ett mer kraftfullt verktyg än ett som endast är 
implementerat som ett tillbehör. Och administrativa 
åtgärder enbart kommer inte att räcka för att 
hantera de kriminella organisationerna. Därför 
måste den administrativa strategin ses som ett 
komplement till de traditionella strategierna som 
tillämpas för att hantera organiserad brottslighet. 

3. Samarbete över olika organ

Utöver rättsliga hinder konfronteras tyvärr många 
medlemsstater med problem som hänger ihop 
med organisationsstrukturer. Organen har ofta 
sina egna inre avdelningar som fokuserar på 
skyddet av deras egna intressen, baserat på 
ömsesidigt exklusiva områden för ansvar, styrning 
och politiskt ansvar. Det här kan ställa upp 
problem för en effektiv administrativ strategi. Den 
administrativa strategin beskrivs ofta som ”working 

apart together”, vilket innebär att olika myndigheter 
och förvaltningar tacklar grov och organiserad 
brottslighet inom sina kompetensområden. 
Därför är den administrativa strategin, för att 
lyckas, beroende av samarbete med andra 
partner inom säkerhetsområdet, exempelvis 
polisen, den offentliga åklagarmyndigheten och 
skattemyndigheterna. 

4. Informationsdelning

För att ”working apart together” ska fungera måste 
informationsdelning ske mellan administrativa, 
skatterelaterade och brottsbekämpande organ 
inom en enskild stat eller region. För lokala 
myndigheter är tillgång till information och öppna 
källor grundläggande för att ta väsentliga beslut. 
Därför behövs det rättsliga grunder för denna 
tillgång och för utbytet av information mellan de 
berörda intressenterna. Rättsliga data måste vara 
tillgängliga för de lokala myndigheterna för att man 
ska kunna bekräfta misstänkta kopplingar mellan 
kriminella organisationer, entreprenörer, företag 
och medborgare. Den lokala förvaltningen är i hög 
grad beroende av information från den offentliga 
åklagaren och polisen. Tyvärr är informationsdelning 
i många medlemsstater idag begränsad till en 
riktning, från de lokala myndigheterna till de andra 
partnerna och inte omvänt. Det här är problematiskt 
och främst orsakat av barriärer i lagstiftningen.

5. Vidta åtgärder för att ställa 
upp barriärer 

Offentliga förvaltningar, speciellt på lokal nivå, har 
befogenhet inom sitt ansvarsområde att vidta 
åtgärder för att försvåra och ställa upp hinder för 
de kriminella organisationerna. Tanken med den 
administrativa strategin är att utrusta de lokala 
förvaltningarna med de nödvändiga verktygen (t.ex. 
indragning av tillstånd på grund av hälsoskäl) för 
att undvika att den rättsliga infrastrukturen utnyttjas 
av kriminella. De kan komma fram till metoder 
både för att hantera det kriminella fenomenet och 
de kriminella organisationerna. Myndigheter kan 
identifiera områden där den undre världen har 
beröringspunkter med det lagliga samhället. Sedan 
kan de samordna insatser inom dessa områden 
med olika partner eller administrativa verktyg och 
komplettera åtgärder som vidtas enligt strafflag för 
att hantera grov och organiserad brottslighet. 
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Förord

Nätverket är glada över att presentera denna tredje version av EU-handboken om den 
administrativa strategin inom EU. Denna EU-handbok är riktad till politiskt ansvariga, 
statstjänstemän, brottsbekämpande personal och andra nyckelintressenter inom EU:s 
medlemsstater vilka är involverade i förebyggandet och kampen mot grov och organiserad 
brottslighet. 

Den här handboken innehåller en kort redogörelse för nätverkets utveckling och fokuserar 
därför på definitionen av och de fem pelarna i den administrativa strategin, genom att 
använda sig av administrativa strategi-initiativ som exempel. I slutet ges en översikt över vad 
som redan har gjorts inom EU. 

Denna handbok kompletterar den första (2011) och andra (2014) versionen av EU-
handboken som tillhandahöll en översikt över administrativa strategi-initiativ som tillämpats 
i medlemsstaterna och hjälpt till att öka medvetenheten. Den tredje versionen kommer 
att översättas till alla EU-språken. Handboken kommer att finnas allmänt tillgänglig på 
webbplatsen www.administrativeapproach.eu. De administrativa strategi-initiativen kommer 
bara att finnas tillgängliga på Europols plattform för expertgruppen för den administrativa 
strategin och på sidan för enbart medlemmar på ENAA:s webbplats. Du kan alltid kontakta 
din nationella kontaktpunkt om du vill ha tillgång till denna information. 

Vår förhoppning är att denna handbok ska fortsätta fungera som en värdefull referensguide 
för användare och politiskt ansvariga och öka förståelsen för fördelarna med att tillämpa en 
icke-traditionell metod för att hantera grov och organiserad brottslighet samt stimulera till 
större samarbete och delning av erfarenhet och kunskap över EU. 

Slutligen hoppas vi att denna tredje publikation av EU-handboken ska få vid spridning 
bland viktiga intressenter inom de berörda nationella administrativa myndigheterna i 
medlemsstaterna. Vi tar tacksamt emot feedback och nya bidrag inför framtida versioner 
och hänvisar i detta avseende till nätverket genom de för ändamålet avsedda nationella 
kontaktpunkterna.
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A. Underminera lokala myndigheter

Organiserad brottslighet är omstörtande 
för samhället eftersom det underminerar 
den rättsliga infrastrukturen. När vi talar 
om organiserad brottslighet är det främst 
systematisk brottslighet vi avser. Det här 
kan vara våldsamma brott som begås, 
exempelvis inom ramen för hur den 
olagliga drogförsäljningen fungerar när 
det gäller försörjning, distribution och 
användning av droger3.  De här brotten 
genererar olagliga tillgångar och leder till 
ekonomiskt dominanta positioner med 
korruption och marknadsomstörtning samt 
ömsesidigt beroende mellan den undre 
världen och det lagliga samhället. Den här 
typen av brott är ofta osynlig, men den 
kan också manifestera sig i det offentliga 
rummet genom skrämselåtgärder och 
våld4. Kriminella organisationer använder 
våld som en kontrollstrategi i ett antal 
situationer däribland territoriella dispyter, 
bestraffning av bedrägerier, skuldindrivning 
och sammandrabbningar med polisen.

Medan gärningsmän ofta verkar 
regionöverskridande eller internationellt 
manifesterar sig brottslighet i många former 
och har många kopplingar till den lokala 
nivån5. 

Ett av de viktigaste kännetecknen på underminering 
är att brottslingar försöker ersätta statens makt 
genom att inrätta sina egna regler. 

Till exempel: ”Kriminella kör runt i fina, dyra 
bilar i fattiga områden. Det är uppenbart 
att något är fel. De vill bara visa att de 
äger gatorna.” Det är utan tvivel så att 
underminering är en del av den kriminella 
industrin, alla som inte vill samarbeta hotas 
eller elimineras genom våld eller korruption. 
Men underminering innebär mer än så; det 
är ett uttryck för en önskan om autonomi 
och för förakt för det civila samhällets 
framåtskridande. Det är också opposition 
mot den etablerade ordningen och staten 
som en representant för den6.

Organiserad brottslighet är ett dynamiskt fenomen i ständig förändring och med global 
räckvidd. Den har en underminerande effekt på ekonomin och samhällena över hela EU. 
Enligt de senaste siffrorna från Europol är mer än 5 000 kriminella organisationer under 
utredning i EU1. Antalet kriminella organisationer som verkar internationellt understryker 
den stora omfattningen och den potentiella inverkan av organiserad brottslighet inom EU. 
Dessa kriminella organisationer är extremt mångsidiga och flexibla nog att mycket snabbt 
ändra sina tillvägagångssätt.  De är också mycket motståndskraftiga och mycket skickliga 
på att undvika lagens långa arm. De kriminella organisationer som inte låter sig stoppas av 
de geografiska gränserna utnyttjar sig av den fria rörligheten inom Schengen-området och 
utvecklar nya vägar för att underlätta för människohandel, pengatvätt, handel av droger, 
vapen och andra olagliga varor. Denna kriminella verksamhet blir alltmer komplex och för att 
den ska kunna genomföras krävs många olika färdigheter och teknisk expertis. Det största 
hotet är de kriminella organisationer som är kapabla att investera sina vinster i den lagliga 
ekonomin och därmed underminerar den rättsliga infrastrukturen2.

Den administrativa strategin syftar till att komplettera traditionella straffrättsliga åtgärder 
genom att försvåra och förebygga organiserad brottslighet. Den här nya strategin använder 
sig av administrativa och reglerande mekanismer, och tillämpar en sektorsövergripande 
strategi genom att involvera en mängd olika aktörer. Terminologin inom den administrativa 
strategin omfattar många olika definitioner, tillvägagångssätt och rutiner över hela EU. Det här 
leder ofta till förvirring kring vad den här strategin faktiskt går ut på. Ett av målen med denna 
handbok är att reda ut begreppen och ge en tydlig beskrivning av vad den administrativa 
strategin är och vad som krävs för att tillämpa den administrativa strategin på ett effektivt 
sätt. 
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B.  Varför organiserad och grov brottslighet 
ska hanteras genom den administrativa 
strategin

Offentlig administration förlitar sig inte 
enbart på repressiv brottsbekämpande 
verksamhet för att hantera grov och 
organiserad brottslighet. Straffrättslig 
lagstiftning i sig själv påverkar inte alltid en 
professionell brottsling. En fängelsedom 
upplevs i allmänhet som en del av 
affärsrisken av de kriminella. Administrativa 
åtgärder däremot skulle kunna sätta stopp 
för en hel kriminell verksamhet och dess 
kriminella process och därmed vara mer 
effektiva7. 

Kriminella som är inblandade i grov och 
organiserad brottslighet begränsar sällan 
sin verksamhet till endast olaglig sådan 
såsom droghandel, bedrägerier eller 
egendomsbrott. De investerar också 
pengar i laglig verksamhet och lagliga 
transaktioner för att utnyttja inkomsterna 
från sina brott eller för att generera en laglig 
inkomst. Kriminella kan etablera eller ta 
över ett byggföretag och sedan ge anbud 
på statliga kontrakt. ”Affärsprocesserna” 
för de flesta typerna av organiserad 
brottslighet kräver dessutom rättsliga 
inrättningar. Därför är det betydelse för 
myndigheter att förhindra brottslingar 
från att antingen utnyttja den ekonomiska 
infrastrukturen för att förvärva en laglig 
inkomst eller från att på ett skadligt sätt 
utnyttja företag för att underlätta för brott 
och rikta in sina kriminella förehavanden 
mot detta syfte. 

En administrativ strategi som tillämpas eller samordnas 
med traditionella straffrättsliga verktyg ett potentiellt 
kraftfullt verktyg för att förbygga och bekämpa organiserad 
brottslighet. 

Till exempel: i vissa länder kan lokala 
myndigheter eller relevanta inspektioner, 
med stöd av administrativ lagstiftning, 
besluta att stänga ner byggandet av 
ett cannabisväxthus under en viss tid. 
Skattemyndigheterna och socialtjänsten 
kan tillämpa ytterligare skadestånd och 
böter. Åtalet av växthusets ägare faller inom 
den straffrättsliga domänen.

Den administrativa strategin kan också 
inkludera administrativa åtgärder såsom 
granskning och screening av verksamheter 
som deltar i anbudsförfarandet vid 
offentliga kontrakt och/eller vägra eller 
återkalla tillstånd för verksamheter som har 
en koppling till organiserad brottslighet. 
Inom den administrativa strategin agerar 
de offentliga förvaltningarna, i synnerhet 
på lokal nivå, genom att utnyttja en 
del av sina specialbefogenheter och 
specialansvar vilket förhindrar eller försvårar 
verksamheten för den organiserade 
brottsligheten. Tanken är att utrusta 
förvaltningen med de redskap som 
krävs för att undvika att den rättsliga 
infrastrukturen utnyttjas i kriminella syften 
och för att bekämpa såväl brottsfenomenet 
som de kriminella organisationernas 
resurser och medel. 
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Den centrala principen för detta 
tillvägagångssätt är att nationella 
administrativa organ (t.ex. kommuner 
och inrikes-, finans-, arbets- och 
socialministerier) spelar en betydelsefull roll 
när det gäller att förebygga och bekämpa 
organiserad brottslighet. 

Det är inte bara nationella och 
administrativa organ som kan dra 
nytta av �working apart together�. Det 
här kan även vara gynnsamt på en 
internationell nivå. Exempelvis riskerar den 
belgiska delen av EU-regionen Meuse-
Rhen att konfronteras med tilltagande 
kriminell motorcykelklubbsverksamhet 
till följd av hårdare tag mot kriminella 
motorcykelklubbar i Tyskland och 
Holland. I belgiska Limburg, till exempel, 
dök det upp alltfler klubbhus, territorier 
gjordes anspråk på och märktes ut samt 
ömsesidiga konfrontationer ledde till 
mord8. Därför måste regeringar ta med 
sådan brottsförskjutning i beräkningen. 
De kriminella organisationerna kommer 
att välja den väg som bjuder minst 
motstånd och kommer därför att flytta 
sin verksamhet till städer/regioner där 
de möter färre hinder. Detta kallas också 
brottsförskjutnings- eller waterbed-
effekten9. I Kapitel 3.D.1. hittar du de 
allra första EU-barriärmodellerna. De här 
modellerna är viktiga i hanteringen av ett 
brottsfenomen på europeisk nivå för att 
förebygga en brottsförskjutningseffekt i 
andra medlemsstater.

Den administrativa strategin är för att den ska lyckas 
beroende av samarbete med andra partner inom 
säkerhetsområdet, såsom polisen och den allmänna 
åklagarmyndigheten. 

I den här kontexten är delningen 
av information mellan de olika 
organisationerna, inte bara på 
nationell nivå, en av de allra viktigaste 
förutsättningarna. 
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I Lissabonavtalet10 anges att 
Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd (hädanefter Rådet) genom 
att agera i enlighet med de ordinarie 
lagstiftningsförfarandena kan inrätta 
åtgärder för att främja och stödja 
medlemsstaternas agerande inom det 
brottsförbyggande fältet, undantaget 
harmonisering av medlemsstaternas lagar 
och förordningar. 

År 2009 uppgavs det i 
Stockholmsprogrammet11 för första gången 
att en sektorsöverskridande strategi 
kan tillämpas som en effektiv åtgärd för 
att sänka brottsnivån. Administrativa 
åtgärder kan tillämpas som en del av en 
övergripande strategi för att bekämpa 
organiserad brottslighet. Administrativa 
organ (t.ex. kommuner och inrikes-, 
finans-, arbets- och socialministerier) 
ansvarar ofta för att övervaka efterlevnads- 
och regleringsfrågor (t.ex. tillstånd och 
licenssystem) i anknytning till speciella 
affärssektorer som används av kriminella 
inom EU:s medlemsstater.

Som svar på detta skapades det 
Informella nätverket av kontaktpunkter 
inom ramen för den administrativa 
strategin för att förebygga och 
försvåra organiserad brottslighet 
(hädanefter det Informella nätverket) under 
det belgiska ordförandeskapet (2010) 
i Rådets slutsats från den 5 november 
201012. Det beslöts att det bör utgöras 
av nationella kontaktpunkter som agerar 
som portar till brottsbekämpande organ, 
statliga departement, administrativa 
organ och grupper från den akademiska 
världen i deras respektive länder. Framför 
allt ligger fokus på de team, enheter och 
departement som regelbundet använder 
sig av administrativa befogenheter 
eller icke-traditonella arbetsmetoder 
på en praktisk nivå, som en del av en 
sektorsövergripande strategi för att 
förebygga och försvåra för organiserad 
brottslighet.

Det beslöts att målen för det informella nätverket 
var att stimulera och underlätta för ett nätverk av 
kontaktpunkter med resurser och behörighet inom 
området för administrativa åtgärder för att hantera 
fenomenet med organiserad brottslighet, och även 
andra relevanta områden där så nödvändigt, beroende 
på nationella behov och speciella omständigheter. 

Under det ungerska ordförandeskapet 
(2011) publicerades den första EU-
handboken. EU-handboken hade titeln 
”Complementary approaches and actions 
to prevent and combat organised crime”13 
och innehöll en uppsättning exempel på 
goda rutiner från EU:s medlemsstater. 

Under det polska ordförandeskapet (2011) 
bestämdes att det informella nätverket 
skulle bredda sitt fokus för att inkludera alla 
områden inom organiserad brottslighet, 
eftersom det fastslogs att administrativa 
åtgärder på ett verkningsfullt sätt skulle 
kunna tillämpas mot en mängd olika 
brottshot, inte bara mot mobila kriminella 
organisationer. Dessutom föreslogs att det 
informella nätverket ska:

 › främja konceptet med administrativa 
åtgärder,

 › bedöma möjligheterna att förstärka 
informationsutbytet mellan 
administrativa organ och traditionella 
brottsbekämpande organisationer, 

 › uppmuntra till delning av bästa rutiner,
 › föreslå nya initiativ inom framtagningen 

av administrativa åtgärder,
 › rapportera, via Rådets ordförandeskap, 

om mötets slutsatser till Rådets behöriga 
arbetsgrupp och

 › sammankomma minst var sjätte månad.
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Under de följande ordförandeskapen 
för Europeiska unionens råd har en 
kärngrupp av medlemsstater och EU-
institutioner hjälpt till att utveckla och 
förstärka det informella nätverkets roll. Det 
här arbetet inkluderade framtagningen 
av Europols expertplattform (EPE) 
om den administrativa strategin samt 
sammanställningen och publiceringen 
av den andra EU-handboken med titeln 
”Complementary approaches and actions 
to prevent and disrupt organised crime”. 
Den andra handboken publicerades under 
det litauiska ordförandeskapet år 201314.

Under det Holländska ordförandeskapet 
(2016) fastslogs att det var nödvändigt 
att utveckla och ytterligare förbättra den 
administrativa strategin för att bekämpa 
brott, i synnerhet grov och organiserad 
brottslighet. För att göra det enades alla 
medlemsstaterna för första gången om en 
administrativ strategi i Rådets slutsats från 
den 6 juni 201615.

Den administrativa strategin är en 
kombination av följande inslag, i fullständig 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
administrativa och rättsliga ramverk.

 › Förhindra personer som är inblandade 
i kriminell verksamhet från att utnyttja 
administrativ infrastruktur för kriminella 
syften, inklusive, i de fall det är relevant, 
procedurer för att skaffa sig tillstånd, 
anbud och subventioner.

 › Tillämpa all slags relevant administrativ 
lagstiftning för att förebygga och 
bekämpa illegal verksamhet, när så är 
möjligt enligt nationell lag, däribland 
förebyggande screening och övervakning 
av personer (fysiska och juridiska 
personer) som ansöker om tillstånd, 
anbud och subventioner, liksom 
stängning eller tvångsinlösen av lokaler 
när offentliga olägenheter uppstår till följd 
av underminerande kriminell verksamhet.
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 › Samordna ingripanden med hjälp av 
administrativa verktyg för att komplettera 
åtgärder enligt straffrättslig lagstiftning 
i syfte att förebygga, bemöta, försvåra 
och eliminera grov och organiserad 
brottslighet.

I augusti 2017 inrättades ENAA-
sekretariatet inom sekretariatet för det 
europeiska nätverket för förebyggande 
av brottslighet (EUCPN). Grundtanken 
var att lätta på bördan för de nationella 
kontaktpunkterna och inrätta ett fullt 
fungerande sekretariat med ansvar för 
hanteringen av nätverkets dagliga arbete. 

När nätverket i dess fullständiga utformning 
träffades den 1 januari 2018 antogs det 
tredje fleråriga programmet för 2018-2020 
av medlemsstaterna. Det bygger vidare 
på de resultat som uppnåtts under det 
föregående programmet. I mars 2018 

presenterades en avslutande rapport 
från arbetsprogrammet 2015-2017 i 
arbetsgruppen för brottsbekämpning 
(LEWP). Vid detta möte föreslogs också 
att det informella nätverket skulle affilieras 
med arbetsgruppen för brottsbekämpning 
och att namnet skulle ändras från 
Informal Network till European Network 
on the Administrative Approach tackling 
serious and organised crime (ENAA). 
Den 30 oktober 2018 skapades en ny 
arbetsordning för att ge en mer formell 
inramning åt nätverket. 
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A. En labyrint av definitioner 

Terminologin inom den administrativa 
strategin omfattar många olika definitioner, 
tillvägagångssätt och rutiner över hela 
EU. Det här leder ibland till förvirring kring 
vad den här strategin faktiskt går ut på. 
Utöver alla de nationella tolkningarna och 
definitionerna finns det för närvarande tre 
definitioner med en europeisk dimension. 

Först och främst fokuserar följande 
definition i huvudsak på förebyggande av 
brott. Den här definitionen används i boken 
som gavs ut av Tilburg & Leuven University 
år 2015. Under forskningen visade det sig 
att en administrativ strategi är lika relevant 
för eliminering eller försvårande av brott 
och det fick dem att ändra definitionen till: 

”En administrativ strategi mot (grov 
och organiserad) brottslighet är en 
kombination av förebyggande av 
olaglig verksamhet genom att de 
kriminella förhindras att utnyttja den 
rättsliga administrativa infrastrukturen 
och av samordnade insatser 
(”working apart together”) som 
syftar till att försvåra och bekämpa 
(grov och organiserad) brottslighet 
och problem som rör den allmänna 
ordningen16.”

Och sedan, och viktigast av alla, har vi 
definitionen som man enades om under 
det holländska ordförandeskapet under 
2016. Detta är den första (och enda) 
definitionen av den administrativa strategin 
som alla medlemsstaterna ställde sig 
bakom i Rådets slutsatser från den 6 juni 
201617.

Den administrativa strategin är en 
kombination av följande inslag, i fullständig 
samstämmighet med medlemsstaternas 
administrativa och rättsliga ramverk:

1. Förhindra personer som är inblandade 
i kriminell verksamhet från att utnyttja 
administrativ infrastruktur för kriminella syften, 
inklusive, i de fall det är relevant, procedurer för 
att skaffa sig tillstånd, anbud och subventioner.

2. Tillämpa all slags relevant administrativ 
lagstiftning för att förebygga och bekämpa 
illegal verksamhet, när så är möjligt enligt 
nationell lag, däribland förebyggande screening 
och övervakning av personer (fysiska och 
juridiska personer) som ansöker om tillstånd, 
anbud och subventioner, liksom stängning 
eller tvångsinlösen av lokaler när offentliga 
olägenheter uppstår till följd av underminerande 
kriminell verksamhet.

3. Samordna ingripanden med hjälp av 
administrativa verktyg för att komplettera 
åtgärder enligt straffrättslig lagstiftning i syfte att 
förebygga, bemöta, försvåra och eliminera grov 
och organiserad brottslighet.
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I EU, framför allt Holland och Belgien, håller 
fler steg på att tas i den administrativa 
strategin än man tidigare hade beräknat. 
Därför gav man i början av CONFINE-
projektet (se kapitel 3.D.3.) en tydlig 
gemensam definition för att understryka 
det faktum att det här konceptet kan 
innebära mycket mer än vad man från 
början hade förväntat sig: 

 ”En administrativ strategi mot organiserad 
och/eller omstörtande brottslighet innebär 
att organisationer med administrativa 
befogenheter förebygger och/eller 
bekämpar möjligheterna till olaglig 
verksamhet genom att förebygga skadligt 
utnyttjande av rättsliga administrativa 
strukturer för kriminell verksamhet18.”

Under de två expertmötena som 
organiserades för att förbereda denna 
tredje EU-handbok enades ett antal 
experter, politiska beslutsfattare och 
akademiker om att ovanstående 
definitioner var utformade på ett 

komplicerat sätt. För närvarande är den 
definition man enades om vid Rådets 
slutsats för 2016 den enda definition som 
alla EU:s medlemsstater står bakom, varför 
det är den enda officiella definitionen av 
den administrativa strategin. Definitionen 
och verksamhetsomfattningen som antogs 
av Rådets slutsats var ganska komplicerad. 
Det stod klart att det behövdes en enkel 
och praktisk presentation av konceptet 
med en administrativ strategi. Som 
ett resultat av expertmötena och den 
omröstning där hela nätverket fanns 
representerat kom man överens om en 
enklare och mer lättöversatt definition av 
den administrativa strategin som baseras 
på definitionen i rådets sammanfattning 
från 2016: 

Den 8 november 2019 enades ENAA om 
en kortare, enklare och mer lättöversatt 
definition av den administrativa strategi 
som baseras på definitionen i rådets 
sammanfattning från 2016: 

 ”En administrativ strategi mot grov och organiserad brottslighet 
är en kompletterande metod för att förebygga och hantera 
skadligt utnyttjande av den rättsliga infrastrukturen genom 
samarbete över flera organ som bygger på delning av 
information och åtgärder för att ställa upp barriärer.”
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B.  Aktuell lägesrapport av den 
administrativa strategin inom EU
OBS:  Ett av målen med denna handbok är att dela administrativa strategi-initiativ. 

Dessa administrativa strategi-initiativ finns i en Bilaga som publiceras 
på Europols expertplattform (EPE)19 i gruppen som hanterar organiserad 
brottslighet inom ramen för den administrativa strategin. Det beslöts av de 
nationella kontaktpunkterna att de administrativa strategi-initiativen inte 
skulle publiceras offentligt. Detta för att informationen skulle hållas skyddad 
från personer med försåtliga avsikter. Bilagan kommer också att publiceras på 
medlemssidan på ENAA:s webbplats. Du kan alltid kontakta ENAA:s nationella 
kontaktpunkt som finns på webbplatsen www.administrativeapproach.eu för 
mer information. 

De administrativa strategi-initiativen 
har samlats in genom en förfrågan 
som skickades ut av Arbetsgruppen 
för brottsbekämpning inom Europeiska 
unionens råd (Law Enforcement Working 
Party of the Council of the European Union, 
LEWP) och ENAA. Dessa bästa rutiner har 
därefter analyserats under ett expertmöte. 
Totalt sett mottog ENAA 61 initiativ från 
16 medlemsstater20. 5 medlemsstater21 
svarade att de för tillfället inte hade några 
administrativa strategi-initiativ och 7 
medlemsstater22 besvarade inte förfrågan. 

Av de 61 inskickade administrativa 
strategi-initiativen var experterna eniga 
om 29 stycken vilka kvalificerar sig som 
administrativa strategi-initiativ. Den 
viktigaste orsaken till att 32 initiativ hölls 
tillbaka var i de flesta fall att det saknades 
informationsdelning mellan olika organ. 
Den här aspekten är inte desto mindre 
viktig för en effektiv administrativ strategi. 
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https://administrativeapproach.eu/


Initiativ mottagna från medlemsstater
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0 2 4 6 8 10 12 14

22



∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSInitiativ mottagna från medlemsstater
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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01 02 03 04 05

Kompletterande 
åtgärder

Samarbete 
över olika 

organ 
Informationsdelning 

Förebygga och 
hantera skadligt 
utnyttjande av 

den rättsliga 
infrastrukturen 
från den grova 

och organiserade 
brottslighetens 

sida

Vidta 
åtgärder för 

att ställa 
upp 

barriärer 

Det stod klart att utöver en tydlig beskrivning (se ovan) av den 
administrativa strategin behövdes det även ”pelare” för att förse 
medlemsstaterna med ett bättre ramverk för att informera dem 
om vad den administrativa strategin exakt innebär. Dessutom var 
de här pelarna ett praktiskt instrument för nätverken att analysera 
initiativen.

I nästa kapitel förklaras de fem pelarna genom korta 
sammanfattningar av några av de administrativa strategi-initiativen 
för att förtydliga de här pelarna.
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C.  Fem pelare för en lyckad administrativ 
strategi

01 Förebygga och hantera skadligt utnyttjande av 
den rättsliga infrastrukturen från den grova 
och organiserade brottslighetens sida

Både nationella och lokala förvaltningar måste vara utrustade med verktyg 
för att hantera grov och organiserad brottslighet eftersom de båda två 
spelar en viktig roll. Därmed är det speciellt viktigt för myndigheterna att 
förhindra att brottslingar antingen utnyttjar sig av den ekonomiska och 
rättsliga infrastrukturen för att skaffa sig en olaglig inkomst eller från att på 
ett skadligt sätt utnyttja företag för att underlätta för brott och rikta in sina 
kriminella förehavanden mot detta syfte. Det finns också administrativa 
åtgärder som fokuserar på olägenheter för allmänheten, men inom ramen 
för ENAA tillämpar vi den administrativa strategin för att hantera grov och 
organiserad brottslighet.

EXEMPEL 

Administrativ strategi för att 
hantera organiserad brottslighet 

(FI)

�   Projektet syftar till att identifiera 
rådande status för de befintliga 
administrativa strategierna för hantering 
av organiserad brottslighet. Finland 
vill skapa en nationell strategi för att 
försvåra den operativa miljön för grov 
och organiserad brottslighet genom att 
använda en administrativ strategi. Målet 
är att ge rekommendationer och förbättra 
lagstiftningen vid behov. Utöver att 
förstärka samarbetet kommer det att syfta 
till att identifiera internationella bästa rutiner 
som kan användas i en nationell strategi. 

Underrättelsebaserade åtgärder kommer 
att vidtas för att försvåra den operationella 
miljön för grov och organiserad brottslighet, 
och de erfarenheter som därav dras 
kommer att användas för att utveckla en 
nationell administrativ strategi.

Det här är inte ännu en implementerad 
administrativ strategi. Det finska exemplet 
visar att innan man sätter igång en 
administrativ strategi måste man se 
efter vilka verktyg som redan finns och 
kontrollera ifall lagförändringar behövs 
för att man ska kunna börja tillämpa den 
administrativa strategin för att hantera grov 
och organiserad brottslighet.

Fem pelare vaskades fram ur definitionen för att förtydliga för tillämparna vad administrativa 
strategi-initiativ exakt består av. Alla fem pelarna måste inte ingå i ett konkret initiativ, men 
det är en god indikator för en lyckad tillämpning av den administrativa strategin.
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EXEMPEL 

Administrativt förbud mot 
organisationer som utgör ett hot 
mot den allmänna ordningen (NL)

�   Det här förbudet är baserat på/
påverkat av de administrativa förbuden mot 
kriminella motorcykelklubbar i Tyskland. 
Holländska ministeriet för rättsliga frågor 
och säkerhetsfrågor kan ålägga ett 
nationsomspännande förbud mot kriminella 
organisationer (t.ex. huvudsakligen 
kriminella motorcykelorganisationer) vilka 
utgör ett hot mot den allmänna ordningen. 
Detta förbud är avsett att vara en sista 
utväg eller ”ultimum remedium” och 
förutsätter en tung bevisbörda på grund 
av dess konsekvenser med avseende på 
den konstitutionella rätten till mötesfrihet. 
Det administrativa förbudet kommer att 
verkställas direkt efter utfärdandet och 
rättsliga åtgärder och överklaganden kan 
inte skjuta upp det.

Denna administrativa åtgärd har en 
omedelbar och direkt effekt på kriminella 
organisationer. Det slår omedelbart undan 
benen på en kriminell organisation. 

EXEMPEL: 

Administrativa sanktioner på 
kommunal nivå (BE)

�   Administrativa sanktioner på 
kommunal nivå (GAS) är straff som kan 
åläggas av de kommunala myndigheterna 
vid överträdelse av de kommunala 
bestämmelserna. Genom dessa GAS-böter 
kan kommunerna bestraffa olägenheter 
som olaglig dumpning, urinering på 
offentlig plats, graffitisprejning osv.23. 

Innan de här sanktionerna fanns 
fick mindre överträdelser ofta inga 
konsekvenser. Sedan lagen inrättades 
har kommunerna vidtagit åtgärder mot 
detta. De verkställda sanktionerna 
vidarebefordras inte till den allmänna 
åklagaren utan hanteras av en tjänsteman. 
Dessa kan medla, ålägga böter eller utfärda 
beslut om samhällstjänst. GAS-böter kan 
utdömas för unga från och med 14 års 
ålder. Varje kommun väljer från vilken ålder 
GAS-böter utdöms och för vilken slags 
olägenheter. 

Det är tydligt att det här är en administrativ 
åtgärd för att hantera olägenheter. Det 
ska tilläggas att ibland fångas kriminella 
organisationer upp genom denna 
administrativa åtgärd, exempelvis när det 
involverar indragning av ett tillstånd eller 
stängning av en inrättning. I de flesta fall 
hanterar GAS-böter olägenheter och inte 
grov och organiserad brottslighet. 

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Kompletterande åtgärder

Den administrativa strategin innebär att vi använder administrativa 
och reglerande mekanismer samt tillämpar ett sektorsöverskridande 
tillvägagångssätt genom att involvera en mängd olika aktörer för att 
komplettera traditionella straffrättsliga åtgärder i syfte att hantera 
organiserad brottslighet. En administrativ strategi som tillämpas i 
samordning med de traditionella verktygen inom straffrätt är ett mer 
kraftfullt verktyg än ett som endast är implementerat som ett tillbehör.  
Och administrativa åtgärder enbart kommer inte att räcka för att 
hantera de kriminella organisationerna. Därför måste den administrativa 
strategin ses som ett komplement till de traditionella strategierna som 
tillämpas för att hantera organiserad brottslighet. 

02

EXEMPEL 

Specialized Interdepartmental Unit 
for Support the Investigation of 
Organised Crime Related to Tax 

Offenses (BG)

�   Enheten skapades genom avtal 
mellan Bulgariens åklagarmyndighet och 
inrikesministerium, statliga byrå för nationell 
säkerhet, nationella tullmyndighet och 
nationella uppbördsmyndighet. Ett av syftena 
med enheten är att förbättra interaktionen 
mellan åklagarmyndigheten och de övriga 
statliga organen som är involverade i kampen 
mot skattebrott. Operativ förvaltning, 
samordning och styrning av enheten utförs 
av åklagare från Supreme Prosecutor’s Office 
of Cassation (högsta åklagarmyndighetens 
kassationsdomstol) som samarbetar med 
ledarna för de relevanta inrättningarna inom 
inrikesministeriet, statliga byrån för nationell 
säkerhet, nationella tullmyndigheten och 
nationella uppbördsmyndigheten. Som 
en del av inrikesministeriet agerar General 
Directorate Combating Organised Crime 
(generaldirektoratet för bekämpning av 
organiserad brottslighet) i enlighet med 
inrikesministeriets lag för att bemöta 
organiserad kriminell verksamhet.

Enheten har skapats som en kompletterande 
enhet till de traditionella organ som redan 
arbetar med att hantera skattebrott. Ett av 
målen är att förbättra interaktionen, vilket ska 
leda till bättre utbyte av information. 

EXEMPEL 

Europol EMPACT Europeiska 
sektorsövergripande plattformen 

mot brottshot (AT)

�   Inom ramverket för Europols Europeiska 
sektorsövergripande plattform mot brottshot 
(EMPACT), operativa åtgärdsplanen, hanterar 
Österrike tillsammans med övriga EU-
medlemsstater i Donau-regionen illegala 
avfallstransporter. Det är sker genom 
identifiering av alla relevanta intressenter 
och ansvariga myndigheter (t.ex. polis, tull, 
miljömyndigheter osv.) vid och i närheten av 
floden Donau inom området för hantering och 
transport av avfall. Intressenterna samarbetar 
sinsemellan och utbyter information för att 
hitta möjliga personer och mål för ett operativt 
skede. 

Europols EMPACT operativa åtgärdsplan kan 
ses som kompletterande i de flesta fall. I det 
här fallet är det tydligt att den här strategin 
ska att komplettera de nationella strategierna. 
Alla ansvariga nationella myndigheter 
hanterar redan illegal avfallsverksamhet 
för egen del. Även på nationell nivå är det 
en kompletterande strategi eftersom polis 
och tull arbetar tillsammans med nationella 
förvaltningar med ansvar för miljö och avfall. 
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Samarbete över olika organ

Utöver rättsliga hinder konfronteras tyvärr många medlemsstater med 
problem som hänger ihop med organisationsstrukturer. Ofta har organen 
sina egna inre avdelningar som fokuserar på att skydda sina egna 
intressen, baserat på ömsesidigt uteslutande områden vad gäller ansvar, 
kontroll och politiskt beslutsfattande24. Det här kan ställa upp problem 
för en effektiv administrativ strategi. Den administrativa strategin beskrivs 
ofta som ”working apart together”, vilket innebär att olika myndigheter 
och förvaltningar tacklar grov och organiserad brottslighet inom sina 
kompetensområden. Därför är den administrativa strategin, för att lyckas, 
beroende av samarbete med andra partner inom säkerhetsområdet, 
exempelvis polisen, den offentliga åklagarmyndigheten och 
skattemyndigheterna25. 

03

EXEMPEL 

Tax Cobra (CZ)

�   De främsta målen med Tax Cobra 
är att säkerställa korrekt uppbörd av 
skatter, återta olagligen förvärvade 
finansiella medel, förhindra förluster för 
statens budget och åtala lagöverträdarna. 
Tax Cobra är ett team sammansatt av 
tjeckiska polisens nationella organ för 
bekämpning av organiserad brottslighet, 
generaldirektoratet för ekonomi och 
generaldirektoratet för tullar. Dess 
medlemmar arbetar tillsammans för 
att bekämpa skattesmitning och 
skattebrott, speciellt inom moms- och 
punktskatteområdet. Representanter 
för Tax Cobra utbyter snabbt operativ 
information, vilket gör att de kan identifiera 
skattebedrägerier och samordna 
individuella insatser innan större skada 
har skett. Samarbetet bygger på ett 
samförståndsavtal som undertecknats 
av de högsta representanterna inom alla 
organ. Tax Cobra har inga medlemmar 
såsom institution, endast utsedda 
medlemmar från deltagande organ.
Som vi nämnde ovan visar dessa exempel 
att olika organ ”are working apart 
together”. Det här betyder att varje organ 
arbetar inom sitt eget kompetensområde 
för att bekämpa skattebrott. 
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Informationsdelning

För att ”working apart together” ska fungera måste informationsdelning 
ske mellan administrativa, skatterelaterade och brottsbekämpande organ 
inom en enskild stat26. För lokala myndigheter är tillgång till information och 
öppna källor grundläggande för att ta väsentliga beslut. Därför behövs det 
rättsliga grunder för denna tillgång och för utbytet av information mellan de 
berörda intressenterna. Rättsliga data måste vara tillgängliga för de lokala 
myndigheterna för att man ska kunna bekräfta misstänkta kopplingar mellan 
kriminella organisationer, entreprenörer, företag och medborgare. Den lokala 
förvaltningen är i hög grad beroende av information från den offentliga 
åklagaren och polisen. Tyvärr är informationsdelning i många medlemsstater 
idag begränsad till en riktning, från de lokala myndigheterna till de andra 
partnerna och inte omvänt. Det här är problematiskt och orsakas främst av 
barriärer inom lagstiftningen27.

04

EXEMPEL 

The Public Administration Probity 
in Decision-Making Act (Bibob-

law) (NL)

�   I det rådande holländska systemet 

kan en lokal myndighet utreda ett företags 
eller en persons bakgrund om man 
ansöker om ett tillstånd eller en subvention, 
eller om man deltar i anbudsförfarandet för 
ett statligt upphandlingskontrakt. Genom 
att göra det undviker myndigheterna 
att hjälpa brottslingar eller kriminella 
organisationer. Om ett kriminellt förflutet 
föreligger kan myndighetsorgan 
vägra tillstånd eller subventioner eller 
avslå upphandlingsanbudet. Om den 
kommunala myndigheten hyser tvivel med 
avseende på integritet kan de rådfråga 
Bibob-kontoret som en del av en detaljerad 
utredningen. Bibob-kontoret, som är en 
del av ministeriet för rättsliga frågor och 
säkerhetsfrågor, utreder inte bara den 
sökandes förflutna utan kontrollerar även 
hans eller hennes omedelbara omgivning 
såsom andra personer med ledande 
positioner i den berörda organisationen 
och affärsrelationer. Det här kan leda till 
en rekommendation kring den grad av risk 
som den administrativa myndigheten löper 
genom att oavsiktligen hjälpa kriminella om 
tjänsten skulle bifallas.

Det här är ett exempel på en situation där 
en specifik lag har skapats för att göra det 
möjligt att tillgängliggöra information från 
olika organ.

EXEMPEL 

Curafair (DE)

�   Syftet med projektet var att detektera 
de strukturer och tillvägagångssätt som 
används av rysktalande vårdtjänster 
för att begå bokföringsbedrägerier 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
Information från utredningsprocesser 
och data med öppen källa var de 
viktigaste informationskällorna i det här 
sammanhanget. För att effektivt rensa upp 
bland och bekämpa detta brottsfenomen 
genom ett holistiskt tillvägagångssätt 
krävdes inte bara informationsutbyte 
med polismyndigheterna utan 
även nya samarbetspartner. Därför 
upprättades också ett tätt samarbete 
med representanter från den 
lagstadgade sjukförsäkringen och 
långtidsvårdsförsäkringsbolagen (företag 
enligt offentlig rätt) och myndigheter för 
social välfärd (administrativa organ).

I det här fallet var informationsdelningen 
mellan polis och nya partner avgörande för 
att hantera fenomenet. 
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EXEMPEL 

National Security Threat Map (PL)

	   Polens National Security Threat Map 
(KMZB) är en applikation som byggts 
upp av landets Prevention Office of the 
National Police General Headquarters 
med stöd av ministeriet för inrikesfrågor 
och administrativa frågor. Användaren får 
möjlighet att bekanta sig med föreliggande 
hot inom intresseområdet (både baserat på 
statistiska data och hot som rapporterats 
av andra användare, vilka bekräftats av 
polisen) och kan själv identifiera hotet 
och platsen, samt dela sina insikter om 
säkerhetsnivån på hemorten. Det bör 
understrykas att de obekräftade hoten, 
som plockas bort från den karta som är 
tillgänglig för allmänheten, fortfarande kan 
ses av polisen. Sådan information används 
fortfarande för utplacering av polispatruller. 
Tillägget av hot på kartan sker anonymt 
och ska inte ta mer än några sekunder.  

Efter att ett av de 27 tillgängliga hoten i 
katalogen har valts indikerar användaren 
platsen där det dyker upp och markerar 
därefter med hjälp av knappen ”LÄGG 
TILL” ett hot på kartan.

Denna applikation är ett exempel på hur 
information kan delas på ett enkelt och 
direkt sätt. Medborgarna kan rapportera 
allt från offentliga olägenheter, tjälskott i 
vägen till organiserad brottslighet. Dessa 
signaler används sedan av polisen eller 
den offentliga förvaltningen. Informationen 
i appen delas även mellan förvaltningarna 
och polisen. 
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Vidta åtgärder för att ställa upp barriärer 

Offentliga förvaltningar, speciellt på lokal nivå, har befogenhet inom sitt 
ansvarsområde att vidta åtgärder för att försvåra och ställa upp hinder 
för de kriminella organisationerna. Tanken med den administrativa 
strategin är att utrusta de lokala förvaltningarna med de nödvändiga 
verktygen (t.ex. indragning av tillstånd på grund av hälsoskäl) för att 
undvika att den rättsliga infrastrukturen utnyttjas av kriminella. De kan ta 
fram åtgärder för att hantera det kriminella fenomenet och de kriminella 
organisationerna. Myndigheter kan identifiera områden där den undre 
världen har beröringspunkter med det lagliga samhället. Sedan kan 
de samordna insatser inom dessa områden med olika partner eller 
administrativa verktyg och komplettera åtgärder som vidtas enligt 
strafflag för att hantera grov och organiserad brottslighet. 

05

EXEMPEL 

Blockering av IMEI och SIM hos 
mobila enheter (LT)


   Den litauiska polisen och 
inrikesministeriet ändrade lagen om 
elektronisk kommunikation, vilket ger 
polisen möjlighet att blockera IMEI- och 
SIM-kort i mobila enheter under en 
förundersökning.  Polisen kan kräva det här 
av offentliga kommunikationsnätverk om 
information finns som tyder på att en mobil 
enhet har använts för att begå brottsliga 
gärningar.

Det här är en i högsta grad specifik och 
omedelbar barriär som kan vara mycket 
verkningsfull. Den undanröjer omedelbart 
kommunikationskanalerna för de kriminella 
organisationerna. 

EXEMPEL 

Flex-åtgärder (BE)

�   Flex-åtgärder är samordnade åtgärder 

mellan olika lokala, regionala och nationella 
administrativa tjänster. Det här tillvägagångssättet 
syftar till att hantera kriminella nätverk inte bara 
genom att tillämpa straffrätt, utan även genom 
att tillämpa administrativa åtgärder. Lokala 
myndigheter kan agera på ett begränsande och 
avskräckande sätt genom att använda sig av 
administrativa verktyg och därigenom förhindra 
att de kriminella organisationerna nästlar sig in i 
den lagliga övre världen. 

Ett specifikt exempel på en sådan flex-åtgärd 
gick ut på att hantera manuella biltvättar i 
staden Genk där ett sektorsöverskridande 
team bestående av den lokala 
samhällsplaneringstjänsten, bygginspektionen, 
inspektionen för omsorg, nationella organet 
för arbetsmarknadsfrågor, skattemyndigheten, 
invandringsmyndighet och polisen genomförde 
kontroller av manuella biltvättar som misstänktes 
för bedrägerier. Varje organ vidtog sedan 
åtgärder inom sitt respektive kompetensområde. 
Resultatet blev att en del av biltvättarna stängdes 
av inspektörerna. Personerna som ansågs finnas 
högst upp i organisationen blev dömda till två års 
fängelse av straffdomstolen.  Ett fint exempel på 
kompletterande resultat när olika organ hanterar 
ett fenomen genom att arbeta tillsammans, inom 
sina egna respektive kompetensområden.
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D.  Utveckling på senare tid 
inom EU

1. Den europeiska barriärmodellen

Författad av Joeri Vig och Lienke Hutten, den nationella holländska samordningsfunktionen 
för brottsförebyggande arbete (CCV)

Barriärmodellen tillämpas för att kartlägga 
en komplex brottsform på ett transparent 
sätt. Den identifierar de steg som de 
kriminella måste ta för att kunna begå ett 
brott. Modellen framhåller dessutom vilka 
parter och möjligheter som gör brottet 
möjligt. Det gör det möjligt att fastställa vilka 
barriärer som kan ställas upp, av offentliga 
och privata partner, för att effektivt störa de 
kriminellas verksamhet. Barriärmodellen kan 
även tillämpas för att kartlägga potentiella 
missförhållanden i en affärsprocess.

Barriärmodellen är en metod för att fastställa 
vilka barriärer partnerorganisationerna kan 
ställa upp mot kriminell verksamhet. För 
varje aspekt avseende produktion, transport, 
försäljning och så vidare går man igenom 
vilken partner som lämpar sig bäst för att 
förbygga att kriminella organisationer eller 
personer missbrukar rättsliga strukturer. De 
olika barriärerna innebär ett antal signaler där 
statliga organ, företag och personer kommer 
i kontakt med ett speciellt brottsfenomen och 
kan meddela myndigheterna.

Barriärmodellen tillhandahåller fokus under 
utredningsförfarandet och hjälper till att 
se på kriminella rutiner ur en administrativ 
och finansiell synvinkel. Genom att tillämpa 
barriärmodellen har många statliga 
departement insett att de måste spela en roll 
inom bekämpandet av grov och organiserad 
brottslighet. 

Europeiska sektorsövergripande 
plattformen mot brottshot (EMPACT)

Varje år översätts de strategiska 
flerårsplanerna för alla prioriteringar i EU:s 
policycykel till operativa åtgärdsplaner 
(OAP) för att bekämpa och förebygga 
brott. Varje projekt har därför ett EMPACT-
projekt som verkställer de åtgärder 
som beslutats om. Medlemsstaterna 
och EU-organisationerna arbetar på ett 
samordnat sätt för att implementera varje 
operativ åtgärdsplan (OAP). Vart och ett 
av dessa EMPACT-projekt leds av en 
genomdrivare och en sam-genomdrivare 
(medlemsstaterna väljer dessa själva 
sinsemellan) och alla medlemsstaterna kan 
bli aktivt involverade i olika EMPACT-projekt 
om de vill28.

34



a. Den europeiska barriärmodellen om syntetisk narkotika 

BROTTSMÅLSPROCESS  

Förvärva 
råmaterial

Förvärva 
maskinvara

Förvärva 
lokalisering

Inrätta 
lokalisering

Tillverkning 

Avyttra 
avfall

Vinster

BROTTSMÅLSPROCESS 

Förvärva 
råmaterial

Förvärva 
maskinvara

Förvärva 
lokalisering

Inrätta 
lokalisering

Tillverkning

Avfallsavyttring

Vinster

Den europeiska barriärmodellen om 
syntetisk narkotika är en del av Europols 
EMPACT operativa åtgärdsplan för 
syntetisk narkotika. Belgien, Holland och 
Polen i samarbete med ENAA har som 
mål att hantera handeln och tillverkningen 
av syntetisk narkotika. Barriärmodellen 
används för detta ändamål. 

ENAA har bett om stöd från den nationella 
holländska samordningsfunktionen 
för brottsförebyggande arbete, Dutch 
Center for Crime Prevention (CCV)29 i 
denna process. Det första mötet kring 
detta hölls i Bryssel den 26 juni 2019. 
Tillsammans med ENAA och de tre 
medlemsstaterna utgjorde CCV en första 
ansats till en europeisk barriärmodell 
för syntetisk narkotika. Målet med den 
europeiska barriärmodellen för syntetisk 
narkotika är att kartlägga den kriminella 
verksamhetsprocessen när det gäller 
syntetisk narkotika på en europeisk skala. 

Genom att granska processerna, 
smugglarna, tillfällena och liknande inslag 
genom olika EU-medlemsstaters ögon bör 
en gemensam lista av barriärer genereras 
vilka kan ställas upp för att försvåra 
tillverkningen och handeln av syntetisk 
narkotika. 

Det slutliga målet för den här EU-listan 
av barriärer är att kunna ställa upp 
omfattande hinder tillsammans med de 
olika medlemsstaterna.  Att ta sig an det 
här på europeisk nivå kan skapa större 
potential för att hantera denna form av 
brott mer kraftfullt. Samarbetet mellan 
medlemsstaterna kommer dessutom att 
se till att strategin är bättre samordnad, 
barriärer kan förstärka varandra och 
medlemsstater kan komplettera varandra.

Första steget i förfarandet var att identifiera 
brottmålsprocessen rörande syntetisk 
narkotika. Det finns redan en holländsk 
version av barriärmodellen för syntetisk 
narkotika där förfarandet beskrivs. De 
deltagande länderna tillfrågades om 

brottsförfarandet som dokumenterades år 2015 
fortfarande är relevant och dessutom tillämpligt 
för de övriga EU-medlemsstaterna. Det visade 
sig vara fallet och det ledde till förfarandet som 
beskrivs nedan:

Sedan valde medlemsstaterna individuellt 
de steg i brottsförfarandet som är mest 
relevanta för deras land. De tre separata 
barriärmodellerna kombinerades sedan i en 
enda europeisk modell. Medlemsstaterna 
beslöt sedan vilka barriärer som skulle 
prioriteras och hur barriären/barriärerna 
skulle utarbetas.

Medlemsstaterna valde följande steg: 

 › Polen: Förvärva råmaterial och inrätta en 
lokalisering

 › Holland: Förvärva råmaterial
 › Belgien: Förvärva råmaterial och 

Förvärva en lokalisering 

De valda processtegen är markerade med 
rött: 

Efter att processtegen hade valts ut 
utarbetades dessa processteg separat 
av medlemsstaterna och kombinerades 
i en enda EU-barriärmodell för syntetisk 
narkotika.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Slutligen, efter diskussioner parterna 
emellan, togs ett gemensamt beslut att 
utarbeta en utvald barriär. Det är följande: 

 ”Stoppa importen vid europeiska 
hamnar och flygplatser av pre-
prekursorer och nödvändiga 
kemikalier för tillverkning av 
syntetiska droger”

För närvarande har inga ytterligare 
steg tagits men det bestämdes att 
medlemsstaterna ska agera tillsammans 
för att störa de kriminella organisationernas 
tillverkning och handelsverksamhet. 
Medlemsstaterna utvecklade tillsammans 
en strategi, baserad på barriärmodellen. 
Det här innefattar åtgärder för att bekämpa 
de utvalda faserna i de kriminellas 
tillvägagångssätt. ENAA skickade in en 
OAP för 2020 att ytterligare utveckla 
barriärmodellen och vidta åtgärder för att 
hantera tillverkning av syntetisk narkotika i 
Europa. 

Partners
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b. Den europeiska barriärmodellen om organiserad egendomsbrottslighet 

Den europeiska barriärmodellen om 
organiserad egendomsbrottslighet (OPC) 
är en åtgärd som är en del av Europols 
EMPACT operativa åtgärdsplan om 
organiserad egendomsbrottslighet Belgien, 
Cypern, Tyskland, Spanien, Frankrike, 
Lettland, Holland, Polen, Rumänien, 
Sverige och Storbritannien i samarbete 
med ENAA har som mål att hantera 
organiserad egendomsbrottslighet. 

ENAA har bett CCV stödja denna process. 
Det första mötet i detta avseende hölls 
den 24 oktober 2019. Tillsammans 
med ENAA och de 11 medlemsstaterna 
utgjorde CCV en första ansats till en 
europeisk barriärmodell för organiserad 
egendomsbrottslighet. Målet med den 
europeiska barriärmodellen för organiserad 
egendomsbrottslighet är att kartlägga den 
kriminella verksamhetsprocessen när det 
gäller organiserad egendomsbrottslighet på 
en europeisk skala. 

Under workshoppen kompletterade 
deltagarna den befintliga holländska 
modellen med kontaktpersoner, signaler, 
tjänsteleverantörer, partner och barriärer 
vilka, enligt dem, fortfarande saknades i 
den första versionen av modellen. Efter att 
modellen var färdigställd prioriterade de 
stegen i barriärmodellen för organiserad 
egendomsbrottslighet. I det här avseendet 
gjorde man skillnad på internationella och 
nationella processteg. 

Deltagarna bestämde sig för att arbeta på 
de internationella processteg som valts i 
blått: Inträde, Utnyttjande av infrastruktur, 
Transport och Handel samt Användning av 
vinsten. Orsaken till att man valde att arbete 
på de internationella processtegen är att 
deltagarna vid det här mötet kan arbeta 
tillsammans på EU-nivå, medan de nationella 
processtegen kan hanteras på nationell nivå.

De valda processtegen är markerade i blått:  

Processteg 

02
Processteg 

03
Processteg 

04
Processteg 

05
Processteg 

06
Processteg 

07
Processteg 

01

Inträde

Internationell

Inkvartering Utnyttjande av 
infrastruktur

Begå brott Lagring Transport 
och handel

Användning 
av vinsten

Nationell Internationell Nationell Nationell Internationell Internationell

Det andra beslutet efter prioritering av processtegen var valet av en barriär för varje 
processteg.  Medlemsstaterna valde de barriärer som behöver övervägas mest noggrant. 
Ett undantag är processteg tre (Användning av infrastruktur), för vilket två barriärer valdes. 
Följande två barriärer prioriterades:

01. Inträde Centrum för målsökning - Passagerarlistor

02. Användning av infrastruktur ANPR (automatisk avläsning av registreringsskyltar)

03. Användning av infrastruktur Hyrbilsfirmor

04. Transport och handel Övervakning på andrahandswebbplatser

05. Användning av vinster Mer djupgående utredning av tillgångar/vinster

Medlemsstaterna konkretiserade dessa barriärer med en handlingsplan. Dessutom 
kompletterades en del av barriärerna med en tidslinje. 
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
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Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
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Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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jämförelse av de rättsliga alternativen i de 
tio medlemsstaterna (Kapitel 12). Därefter 
övervägde man den praktiska tillämpningen 
av de rättsliga alternativ som fanns 
tillgängliga i de valda medlemsstaterna. 
Resultaten av denna empiriska studie 
gås igenom i Kapitel 13. I Kapitel 14 
utforskas potentialen för informationsutbyte 
mellan EU:s medlemsstater till stöd för en 
administrativ strategi mot brott. Slutligen 
presenterades slutsatserna och vägen 
framåt i del V av denna studie (Kapitel 15 
och 16)30 31. 

3. Confine/Begränsa

CONFINE står för: ”Mot operativt 
samarbete kring lokala administrativa 
ekonomiska utredningar i kampen mot 
handel med människor”. I det här projektet 
gick städerna Genk och Antwerpen, det 
regionala informations- och expertiscentret 
(RIEC) för Zeeland, Västbrabant och 
Östbrabant samt Katolska universitetet i 
Leuven samman för att vinna bättre insikt i 
fenomenet med människohandel, framför 
allt i de administrativa och finansiella 
indikatorerna, möjligheterna till utbyte av 
information, och hur detta fenomen kan 
hanteras på lokal nivå.

På grund av ökad medvetenhet om 
fenomenet ställs de lokala myndigheterna 
allt oftare inför tecken på handel med 
människor inne på deras territorium. 
Brottsförskjutningseffekten kan hänföras 
hit. Till exempel förflyttar sig kriminella 
grupper från Holland till Belgien 
eftersom Holland har vidtagit åtgärder 
på administrativ nivå under ett antal år. 
Kriminella organisation utnyttjar sig listigt av 
de statliga begränsningarna, hittar den väg 
som bjuder minst motstånd och etablerar 
sig där bekämpningen är som svagast.

2.  ISEC-studie (programmet 
för förebyggande och 
bekämpande av brott) - 
Administrativa strategier 
mot brott. Administrativa 
åtgärder baserade på 
lagstiftning för att 
förebygga och hantera 
(grov och organiserad) 
brottslighet. Rättsliga 
möjligheter och praktiska 
tillämpningar i 10 
EU-medlemsstater

Under det belgiska EU-ordförandeskapet 
2010 antog Rådet slutsatser i vilka det 
informella nätverket ombads utvärdera 
möjligheterna att stärka utbytet av 
information mellan administrativa organ 
och traditionella brottsbekämpande 
organisationer. För detta ändamål 
ansökte det holländska ministeriet 
för säkerhetsfrågor och rättsliga 
frågor (samordnare), tillsammans 
med Tilburguniversitetet (Holland) 
och Katolska universitetet i Leuven, 
(Belgien), med stöd från Belgiska 
inrikesministeriet, om ett bidrag från 
Europeiska kommissionens program för 
förebyggande och bekämpande av brott 
(ISEC). År 2011 tilldelade Europeiska 
kommissionen detta ISEC-bidrag för att 
genomföra en ”studie kring potentialen för 
informationsutbyte mellan administrativa 
organ och traditionella brottsbekämpande 
organisationer för att stödja tillämpningen 
av administrativa åtgärder inom EU:s 
medlemsstater och på EU-nivå”. Den 
underliggande rapporten är resultatet av 
detta ISEC-bidrag.

Studien syftar till att bidra till den 
befintliga samlade kunskapen gällande en 
administrativ strategi mot brott inom EU 
på följande sätt. Först utforskade den de 
rättsliga möjligheter som fanns tillgängliga 
för nationella administrativa myndigheter 
i de utvalda medlemsstaterna. Alternativ 
som förebygger att kriminella utnyttjar sig 
av den rättsliga infrastrukturen, såsom 
tillstånds- eller anbudsförfaranden. 
Det här utmynnade i tio separata 
landsrapporter (Kapitel 2-11), och i en 
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Rapporter från medborgare, förvaltnings- 
och/eller polisservice gäller ofta 
specifika sektorer som är känsliga för 
människohandel såsom hotell och catering, 
massagesalonger, manuella biltvättar, 
nattöppna butiker, fruktplockning, transport 
och byggnation. Människosmugglare 
måste använda sig av legal infrastruktur 
för att till exempel förse offren för 
människosmuggling med tak över huvudet, 
eller för att tvätta pengar som intjänats 
genom exploatering. Möjligheterna finns 
inom de områden där den undre världen 
har beröringspunkter med det lagliga 
samhället. De lokala myndigheterna 
kan plocka upp de här signalerna och 
vidta åtgärder för att hantera grov och 
organiserad brottslighet.

En del av de sektorer som nämnts 
måste ansöka om tillstånd hos de 
lokala myndigheterna, vilket inkluderar 
utredningar som rör brandsäkerhet hos 
byggnader samt de moraliska aspekterna 
avseende operatörer och finansiering. 
Den ekonomiska utredningen är emellertid 
ofta begränsad till en granskning av alla 
de anspråk som kommer från de lokala 
myndigheterna själva, vilket inte alltid leder 
till att kriminell verksamhet detekteras 
och att näringstillstånd eventuellt avslås. 
Byggnader som drabbas av olägenheter 
genomgår en fastighetsutredning och en 
bostadskvalitetsundersökning. Återigen är 
den ekonomiska utredningen begränsad 
till en granskning av annan egendom i 
innehavarens ägo i enlighet med de lokalt 
tillgängliga fastighetsuppgifterna.

På grund av dessa tillkortakommanden 
kan människohandlarna utnyttja den 
legala ekonomin för att främja sin illegala 
verksamhet, ibland till och med hjälp av 
statligt stöd i form av subventioner eller 
socialt understöd.

Både vid godkännandet av tillståndet och 
vid verkställandet av den förutnämnda 
verksamheten avslöjar en djuplodande 
administrativ granskning av ekonomiska 
data – inklusive efterforskning 
avseende lagliga företagsstrukturer och 
efterforskning avseende tillgångar och 

bankkontokassaflöden � tecken på handel 
med människor. När allt kommer omkring 
är inte alltid rapporter om olägenheter 
eller oskäliga hyror direkt relaterade till 
handel med människor, men det kan vara 
en utgångspunkt för en mer noggrann 
utredning.

Målet är att kunna 
granska de listade 
sektorerna baserat 
på administrativa och 
ekonomiska kriterier 
som är indikativa 
för handel med 
människor så att 
människohandlarna inte 
ges tillfälle att utveckla 
sin illegala verksamhet 
eller att människohandel 
kan upptäckas och/eller 
stoppas i ett tidigt skede. Detta eftersom 
de lokala myndigheterna har möjlighet att 
försvåra för de kriminella genom att tillämpa 
administrativa åtgärder, genom att skapa 
eller förändra villkor så att det ges färre 
möjligheter eller så att en sådan aktivitet 
ter sig mindre lockande. Det här kan ske 
genom att man nekar ett näringstillstånd 
eller en subvention och genom att man 
stänger ner företag, utan att äventyra den 
rättsliga utredningen. Den administrativa 
strategin kompletterar den straffrättsliga 
strategin. Alla lokala myndigheter är inte 
övertygade om att deras hjälp kan vara 
värdefull i kampen mot människohandeln. 
Målet med CONFINE är dessutom att 
placera betydelsen av kampen mot 
människohandeln på kartan hos de lokala 
myndigheterna och att erbjuda dessa 
lokala myndigheter ett perspektiv för att 
vidta åtgärder32 33.
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4.  Informations- och 
expertcenter

a. RIEC/LIEC

Att hantera organiserad brottslighet 
kräver en samordnad, integrerad strategi 
bestående av straffrätt, administrativ 
lagstiftning och skatterättsliga åtgärder Det 
Regionala informations- och expertiscentret 
(RIEC) och det Nationella informations- 
och expertiscentret (LIEC) förstärker den 
administrativa strategin och stöder den 
övergripande integrerade strategin. 

I Holland stöder de tio regionala och 
nationella informations- och expertiscentren 
(RIEC och LIEC) kampen mot 
organiserad, underminerande brottslighet 
i syfte att stimulera samarbete och 
göra myndigheterna och samhället mer 
motståndskraftiga för att kunna bekämpa 
den underminerande verksamheten. 

De regionala och nationella informations- 
och expertiscentren gör detta genom att:

 › öka medvetenheten och 
motståndskraften hos den offentliga 
sektorn och privata parter när det 
gäller problem med underminerande 
brottslighet.

 › stödja och stärka samarbete inom den 
offentliga sektorn och med offentliga/
privata partner och

 › dela kunskap och expertis inom 
området för den administrativa 
och den integrerade strategin mot 
underminerande brottslighet.

De regionala centren verkar ”ute på fältet” 
i nära samarbete med och vanligen på 
begäran av de kommuner som har i uppgift 
att direkt hantera kriminell verksamhet 
och dess effekter. Under senare år har 

kommuner fått mer att välja mellan när det 
gäller att hantera organiserad brottslighet 
och implementera åtgärder på ett effektivt 
sätt. Eftersom de regionala centren arbetar 
med sina partner enligt ”integrated, 
unless”-principen koordineras denna 
strategi på regional nivå. De nationella 
centren underlättar för och konsoliderar 
de regionala centrens åtgärder genom 
att agera som ett delat servicecenter 
och kunskapsnav för de regionala 
centren och deras partner, dvs. offentlig 
förvaltning, skatte- och tullmyndigheter, 
polis och straffrättsliga myndigheter. På 
de regionala centrens begäran (eller deras 
partners) ministeriet för rättsliga frågor 
och säkerhetsfrågor, borgmästare och/
eller nationella partner, utför det nationella 
centret dessutom en mängd olika 
landsomfattande, regionöverskridande 
arbetsuppgifter. Det är också på nationella 
centrets skrivbord som administrativa och 
gränsöverskridande frågor landar34.

b. ARIEC/PAALCO

Författat av Priscilia Daxhelet, Annemie De 
Boye, Clara Vanquekelberghe

År 2017 bildades distriktens regionala 
informations- och expertcenter 
(ARIEC/PAALCO) i Belgien. Det här 
är trepersonsceller bestående av en 
samordnande kriminolog, en advokat och 
en informationsmäklare. Det finns center 
i Antwerpen, Limburg och Namur. En 
utvärdering av centrens arbete kommer att 
behöva genomföras.

Centren ökar medvetenheten bland 
de lokala myndigheterna för att ta itu 
med organiserad brottslighet i deras 
administration och de stöder de lokala 
myndigheterna med rättslig expertis och 
metoder som visat sig vara framgångsrika. 
De delar också information avseende goda 
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rutiner för administrativa strategi-initiativ 
och ser till att supra-lokala fenomen som 
finns spridda över flera kommuner följs 
upp. Den administrativa strategin kan 
användas förebyggande, till exempel 
genom att man tillämpar polisföreskrifterna.

Uppgifterna för en ARIEC/PAALCO består 
i att: 

 › öka medvetenheten om administrativa 
strategier genom olika initiativ

 › stödja de lokala myndigheterna och 
polisen 

 › utbyta information och kunskap mellan 
olika partner

 › utveckla expertis
 › utveckla partnerskap och nätverk

c. EURIEC

Grov och organiserad brottslighet 
stoppar inte vid gränserna. För att 
bekämpa det skapades därför ett 
gränsöverskridande pilotprojekt om 
den administrativa strategin, finansierat 
av EU-kommissionen: ett Euregionalt 
informations- och expertiscenter 
(EURIEC) för den administrativa strategin 
mot organiserad brottslighet. Centret 
måste garantera bättre samarbete och 
snabbare informationsutbyte framför allt 
på en administrativ nivå mellan Belgien, 
Nordrhein-Westfalen och Holland. Detta 
utöver det befintliga samarbetet mellan 
polisen och den allmänna åklagartjänsten 
som sträcker sig över gränserna.

Det främsta målet är att göra det möjligt 
för de administrativa myndigheterna 
i EU-gränsregionen Meuse-Rhen att 
snabbare ta itu med de kriminella 

tillsammans, genom delning av kunskap 
och information. Dessutom kan centret 
hjälpa till att förhindra kriminella i det andra 
landet från att ostört fortsätta sin kriminella 
verksamhet.

Inrättandet av EURIEC är en direkt 
konsekvens av Benelux-samarbetet inom 
området för den administrativa strategin. 
År 2018 sade Hollands justitieminister 
Ferdinand Grapperhaus: ”Vi vill tacka 
Benelux-arbetsgruppen som arbetar 
med den administrativa strategin för att 
de förslog detta pilotprojekt i sin rapport 
Hantera brott tillsammans. Den rapporten 
tog i första hand upp frågan hur Benelux 
och Tyskland kan samarbeta så bra som 
möjligt i arbetet med att hantera de så 
kallade kriminella MC-gängen. Europeiska 
rådet och EU-kommissionen omfamnade 
idén och beslöt att testa den. (...) partner 
från Benelux och Tyskland som har frågor 
gällande kriminella som agerar över 
gränserna kan komma till detta center för 
att få sina problem lösta.” 

EU har skjutit till en miljon euro till projektet. 
Universiteten i Leuven, Maastricht och 
Köln står för den vetenskaplig ledningen 
av projektet som ursprungligen utformades 
för en tvåårsperiod med start från 
september 2019. Tanken är att grunden för 
lagändringarna då ska ha lagts i alla de tre 
länderna.
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När alla de administrativa strategiska initiativen hade kommit in och analyserats visade det 
sig att den administrativa strategin utvecklas med olika hastighet över EU. Under senare år 
har fler och fler medlemsstater börjat tillämpa en administrativ strategi och verkningsgraden 
och framgångarna blir allt mer uppenbara. En del medlemsstater saknar fortfarande en 
inrättad rättslig infrastruktur för att dela information med offentliga myndigheter, medan andra 
håller på att starta ett samarbete över gränserna. Ett av de viktigaste skälen till att nätverket 
skapades och att handboken har skrivits på så många språk är att man vill uppmuntra 
och stödja detta arbete. Därför rekommenderar vi att den nya definition som växte fram ur 
definitionen från Rådets slutsats 2016 ska användas för att på ett tydligt och rättframt sätt 
förklara vad som avses med en administrativ strategi för att hantera grov och organiserad 
brottslighet. De medföljande pelarna är goda fingervisningar för vad som exakt behövs för att 
man ska implementera ett effektivt administrativt strategiskt initiativ. 

När initiativ inte har tagits upp i handboken har det berott på att de inte tillämpat en 
administrativ strategi. De har bara implementerat straffrätt eller brottsbekämpande 
verktyg. Det här innebär inte att dessa initiativ inte varit effektiva för att hantera grov och 
organiserad brottslighet. Det stod klart att utbyte av information och tillämpning av en 
sektorsövergripande strategi saknades i de flesta initiativen. I de flesta fallen berodde det på 
att medlemsstaterna saknar möjlighet att utbyta information med andra organ. Därför letar de 
lokala myndigheterna efter kreativa lösningar för att utbyta information när man misstänker 
organiserad brottslighet. Dessa kreativa lösningar medför emellertid ett antal risker, såsom 
framväxande av olika förfaranden och felaktig användning av administrativa verktyg. 
Därför är det avgörande med ett nationellt ramverk. Det här kan åstadkommas genom att 
lagstiftning och infrastruktur anpassas, till exempel genom att ett centralt organ inrättas, 
såsom Informations- och expertcentren, dit de lokala förvaltningarna kan vända sig för råd. 
På den internationella nivån är det av högsta vikt att fortsätta utreda informationsutbytet 
medlemsstaterna emellan. Om fler och fler medlemsstater utbyter information över gränserna 
eller på Europanivå kommer det att försvåra för brottsförskjutningseffekten och göra det 
svårare för kriminella grupper att nå framgångar inom sin verksamhet. 
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