


Narkotika
- motiv och motivation till brott, eller både och?

Fokusspår 3 



Dagens program 

09:00-10:15 Narkotika och brott

10:15-10:45 Fika

10:45-12:00 Narkotikamarknaden i Västsverige. Från gatan till 
internet.

Spindeln – en arbetsmetod  

12:00-13:15 Lunch 

13:15-14:20 Drogfria platser – dröm eller verklighet? 



Kort polisiär lägesbild
Polisens strategi 2019 för narkotikabekämpning

• Samstämmiga lägesbilder från Polismyndigheten och Tullverket visar 
att narkotikabrottsligheten ökar.

• Nationella och internationella erfarenheter visar att 
narkotikabrottsligheten har tydliga kopplingar till andra typer av 
brott.

• Genom att effektivt bekämpa narkotikabrott uppnås i många fall 
brottsreducerande effekter på annan brottslighet.



Komplexa samhällsfrågor 
(Rittel och Webber, 1973) 

• Komplexa orsakssammanhang

• Behandlingsresistenta

• Omöjliga att lösa slutgiltigt

• Ger upphov till väsentliga meningsskiljaktigheter

• Svåra att experimentera med

• Svåra att hantera med avgränsade uppdrag



Tama problem 
(Innovationsrådet)

• Har en relativt väl definierad problembeskrivning

• Har en bestämd stoppunkt, dvs man vet när en lösning har nåtts

• Har en lösning som objektivt kan utvärderas som rätt eller fel

• Tillhör en klass av liknande problem som kan lösas på liknande sätt

• Har lösningar som kan provas och förkastas



Komplexitetsmedvetenhet
(T Jordan & P Andersson 2010, Tryggare och Mänskligare Göteborg) 

Svag komplexmedvetenhet innebär att  inte reflektera över möjliga orsaker och 
konsekvenser, utan ta ställning och agera på grundval av det konkret uppenbara. 

Stark komplexitetsmedvetenhet leder till en undersökande grundhållning;    
är väl medveten om att det förmodligen finns en mängd relevanta omständigheter, 
orsakssammanhang och möjliga konsekvenser som det saknas kunskap om. 



Komplexa orsakssammanhang Behandlingsresistenta

Omöjliga att lösa slutgiltigt Upphov till väsentliga meningsskiljaktigheter

Svåra att experimentera med Svåra att hantera med avgränsade uppdrag

Narkotika 



Hur ska vi lösa komplexa samhällsfrågor?

Innovativ förvaltning genom att medvetet hantera 
komplexiteten och höja abstraktionsnivån, höja blicken och 
fokusera på helheten utifrån olika aktörers perspektiv utan att 
fastna i detaljerna. 

(SOU 2013:40 Innovationsrådet)



Pass 1  
Narkotika och brott, exempel på komplexa samhällsfrågor  

• Karin Breding, kriminalinspektör, Polisregion Väst

• Fredrik Granhag, kriminolog och samordnare brottsförebyggande arbete 
Länsstyrelsen Västra Götaland

• Rickard Silva, kriminolog och brottsförebyggare Marks kommun

Under pass ett får vi information om och reflekterar kring 
några frågeställningar. Komplexa samhällsfrågor- hur tar 

vi oss an det? Narkotika är både lagligt och olagligt, vad är 
det då som är olagligt? Vi reflekterar över sambandet 

mellan narkotika och brott, och vilka kopplingar som går 
att identifiera samt hur ser kunskapsläget ut idag.
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Narkotika & brott
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Lagstiftning

• Narkotikastrafflag (1968:64)

• Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

• Lag (2000:1225) om straff för smuggling

• Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

• Läkemedelslag (2015:315)

• Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

• Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga 

missbrukssubstanser
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Vilken hantering är olaglig?
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Vilken hantering är laglig?
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NSL punkt 1, överlåter
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NSL punkt 2, framställer
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NSL punkt 3, förvärvar i överlåtelsesyfte
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NSL  - punkt 4, anskaffar

bearbetar, förpackar, 

transporterar…
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NSL punkt 5 – bjuder ut, förvarar, 

befordrar vederlag, förmedlar kontakt, 

främjar handel…
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NSL punkt 6 – innehav & eget bruk
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Praxis 

ringa, normal, grovt, synnerligen grovt?
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Narkotika och brott, exempel på komplexa samhällsfrågor

Vi reflekterar över sambandet mellan narkotika och brott, och 

vilka kopplingar som går att identifiera samt hur ser 

kunskapsläget ut idag.

Under passet kommer  vi ägna oss åt frågeställningar kring

Narkotikabrott

Narkotikarelaterad brottslighet

Gängrelaterade brott

Case: SMS-lån



Narkotikarelaterad brottslighet inget självklart begrepp

Behövs det ens?

Ja det behövs, särskilt om man vill bedöma vilken omfattning den narkotikarelaterade 
brottsligheten har, och vilka tendenser som finns.



Fördelning av olika brottstyper. 
Över tid en förskjutning från stöldbrott, till bedrägeribrott.
Totalt antal anmälda brott 2018, drygt 1,5 miljon (Brå) 



Brå.se



Kunskap om mörkertal

Finns kunskap om mörkertal samt anmälningsbenägenhet

Relationen till gärningspersonen påverkar

Nära relation (familj) minskar

Okänd, t.ex. misshandel/rån utomhus ökar

Konsekvenser för offret

Grova brott (fysiska skador)/vapen ökar

Stora förluster, vid stölder ökar

Krav från försäkringsbolag ökar (t.ex. bostadsinbrott)

Polisens prioriteringar/satsningar

Av Polisen kända brott anmäls

t.ex. narkotikabrott, trafikbrott, ekonomiska brott

miljöbrott 



Vad gäller frågan om ”narkotikarelaterad-brottslighet” så blir de övriga 93 % av 
anmälda brott mer intressanta.



Ett försök att närma sig frågan om sambandet mellan droger och brottslighet
genom ett verktyg från historieämnet: kontrafaktisk spekulation

Vilket innebär att försöka förstå betydelsen av en händelse/fenomen/person så
försöker man ”tänka bort” det. Till exempel vid studier kring andra världskriget kanske
man är intresserad av vilken roll/betydelse Hitler hade för att andra världskriget bröt ut.

På liknande sätt är det möjligt att undersöka (eller i detta sammanhang reflektera över) 
narkotikans betydelse när brottslighet är i fokus.

Ganska omedelbart ser vi att det skulle få konsekvenser för kriminalvården 



”Inskrivna efter huvudbrott”…….då blir det också möjligt att backa processen i rättskedjan och relativt snabbt
förstår man att detta konsumerar stora samhälleliga resurser: från ingripande/spaning; FU-ledare/åklagare; 
försvarsadvokater osv.. 

Ser vi till antalet lagföringar för narkotikabrott så är de 28% toppen av ett isberg, då ca: 85% av lagföringarna rör 
”ringa nakotikabrott” där den vanligaste påföljden är böter

(från www.kriminalvarden.se



Ser vi vidare på de intagna så utgör gruppen ”narkotikamissbrukare” den största gruppen.
Adderar vi gruppen ”blandmissbrukare” så hamnar vi över 50%.

Statistik från Kriminalvården, siffror gällande 2018.



Således framgår det tydligt att narkotika och brottslighet har något med varandra att göra!

Förutom det självklara i att i princip all befattning med narkotika är ett narkotikabrott, så kan vi 
också se att en stor andel av dem som sitter inne på anstalt har en missbruksproblematik.

Det går inte att säga att narkotikamissbruk per automatik leder rakt in på en anstalt, men det framgår tydligt
att det är en riskfaktor. 



Narkotika- och narkotikarelaterad 
brottslighet

• Narkotikabrott: brott mot narkotikalagstiftningen (typ, innehav och överlåtelse)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Psykofarmakologiska brott (”Under influence”), brott som begås i affekt ( ex. våld)

• Tillgreppsbrott (ekonomiskt motiverade) för försörja sitt missbruk (ex. stöld, rån, 
våld)

• Systematiska brott/gängbrottslighet (drogmarknadsrelaterade) (våld)

(Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, som refererar till
Goldsteins ”tredelade begreppsram”)

Vad gäller den narkotikarelaterade brottsligheten – så har vi mycket svårare att uttala oss om den.



Narkotikabrott: brott mot narkotikalagstiftningen 
(typ, innehav och överlåtelse)

I någon mening okomplicerad då det handlar om brott mot narkotika-
strafflagen.

• Befattningen med narkotika utgör brottet (guilt by association)

• Den absolut vanligast lagföringen gäller ”ringa narkotikabrott”

• Antal lagföringar minskar i tydlig takt med brottets allvarlighetsgrad



Lagföringar Narkotikabrott 2018

Narkotikabrott (1 §) Ringa narkotikabrott (2 §) Grovt narkotikabrott (3 §) Synnerligen grovt narkotikabrott (3 §)6

Fördelning
Ringa narkotikabrott 84%
Normalgraden 15%
Grovt 1%

86% män
14%  kvinnor

Resultatet, en spegling
av prioriteringar?



Från: ringa narkotikabrott
Till: synnerligen grovt narkotikabrott

Ringa narkotikabrott
Handlar oftast om ett begränsat innehav, som bedöms vara för ”eget bruk”, mängden 

varierar beroende på vilken typ av narkotika. Cannabis 50 gr – Kokain 0.6 gr.

Görs bedömningen att det handlar om en förmodad överlåtelse kan mindre mängd 
resultera i brott av normalgraden. Påföljd oftast böter, max fängelse 6 mån.

Synnerligen grovt narkotikabrott 
Handlar om stora mängder narkotika, organiserad verksamhet med vinstsyfte och att 

gärningspersonen haft en betydande roll i verksamheten. Påföljd lägst sex år högst tio år.



Psykofarmakologiska brott
Både under rus (det akuta) eller som ett resultat av långvarigt 
missbruk (det kroniska) kan psykoaktiva ämnen leda till aggressioner och våld, särskilt under
perioder av avtändning/abstinens

Effekterna: lättretlighet, fruktan/paranoia, disinhibition (hämningslöshet),
kraftiga humörsvängningar, kognitiva störningar och nedsatt omdömesförmåga.

Med andra ord flera riskfaktorer för kriminellt beteende. Trots det går det inte att peka
på att narkotika i sig har kriminogena egenskaper, utan det sker i samverkan med både individuella-
och miljömässiga faktorer.

Psykoaktiva ämnen kan också (särskilt under den akuta fasen) försätta
det potentiella offret i en försvarslös ställning. Gäller t.ex. sexuella övergrepp och rån.



• Desto tyngre missbruk, dyrare och mer narkotika, desto mer desperat 
situation. (Den socio-ekonomiska situationen spelar in).

• Snatterier, stölder, bostadsinbrott, rån.

• Prostitution

• Häleri

• I förekommande fall bedrägerier och förskingring: vilket kan kräva 
specifik tillgång till know-how (bedrägeri) och tillgång till specifika arenor
(förskingring) 

Ekonomiskt motiverade brott 
brott för att försörja sin situation



Systematiska/gängrelaterade brott 
kopplat till drogmarknaden

• För att bli en aktör på narkotikamarknaden, krävs viss organisation.

• Särskilt kategorin brott mot person: mord/misshandel/hot.

• Inte sällan lyfts narkotikan som ”den röda tråden” gällande gäng-
brottslighet.

• En befogad fråga är då vilken roll spelar narkotika gällande 
förekomsten av gäng. 

• Om vi ”tänker bort” narkotikan, genom en kontrafaktisk spekulation,
skulle vi då bli av med gängbrottslighet.





Gängkriminalitet utan narkotikahandel?

• Utpressning

Korruption

• Värdetransportrån

• Bankrån,

• Personrån

• Stöldgods

• Människor

• Prostitution,

Trafficking Smuggling 

Otillåten 
påverkan

Rån



Första 
kontakten 

med 
narkotika

Växande 
narkotikaber

oende

Växande 
skulder till 

följd av 
narkotika-
beroende

Prostitution
/stölder, rån

SMS-lån för 
att betala av 

skulder

Familj i (ännu 
mer) 

ekonomiskt 
och socialt 

utsatt 
position

Social misär/ 
kriminell karriär



Pass 2
Ögonblicksbild från narkotikamarknaden. Från gatan till internet. 

Spindel. Arbetsmetod med fokus på ungdomar och tillgångsreducering.  

• Niklas Lindroth, områdespolis Lerum, Lokalpolisområde Alingsås

• Martin Arnstrand, vuxenfältarbetare Alingsås kommun

• Lina Gyllsdorf, vuxenfältarbetare, Alingsås kommun

Under pass två får vi en ögonblicksbild från 
narkotikamarknaden i Västsverige. Hur ser marknaden ut, 

från gatan till internet och hur ser situationen för 
personer med missbruksproblematik ut? Vi presenterar 

också Spindel, en polisiär arbetsmetod mot 
narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar och 

tillgångsreducering. Vilket inkluderar samarbete med 
kommunen.



NARKOTIKA

NULÄGE, MARKNADEN, MISSBRUKET



Allt går snabbt idag
• Narkotikamarknaden allt mer nationaliserad samt globaliserad – Även om 

vissa lokala variationer alltjämt finns i pris och utbud

• Trender kommer snabbare och sprids snabbare över landet, Europa och 
världen. 

• Det som tog månader eller år tidigare tar idag veckor eller dagar att sprida 
sig över landet.

Områdespolisen Lerum



Omvärldsfaktorer som påverkar oss lokalt

LEGALISERINGS OCH
LIBERALISERINGSVÅG

GLOBALT SOM PÅVERKAR
KONSUMTIONEN OCH

SYNEN PÅ NARKOTIKAS
FARLIGHET.

ÖKANDE PSYKISK OHÄLSA
BLAND UNGA GER AVTRYCK I

NARKOTIKAANVÄNDNINGEN -
ELLER GER ÖKANDE

NARKOTIKAANVÄNDNING
AVTRYCK I DEN ÖKADE
PSYKISKA OHÄLSAN? 

TRENDEN MED ALLT
STÖRRE PARTIER GÖR ATT

MARKNADEN MÄTTAS OCH
KONKURRENSEN MELLAN

KRIMINELLA AKTÖRER
ÖKAR OCH TRÖSKELN TILL 

VÅLD SÄNKS.

Områdespolisen Lerum



Näthandeln ökar & kompletterar
• Ökning av nätförsäljning

• Nätförsäljningen ersätter inte den befintliga narkotikamarknaden utan 
kompletterar snarare med större totalmarknad som följd.

• Ungdomar handlar dock alltjämt fortsatt oftast på traditionellt sätt enligt 
drogvaneundersökningar.

• Nätförsäljning ger större kundkrets än gatulangning och lockar även folk som inte 
har en kontaktkrets att försöka tjäna snabba pengar.

• Nätförsäljning ger en högre grad av anonymitet varför man även ser högre andel 
av personer som normalt sett inte hade vågat köpa narkotika på öppna 
marknader.

• Ungefär hälften av de som köper droger via näthandel som polisen får kännedom 
om är sedan tidigare ostraffade.

Områdespolisen Lerum



Nya substanser och nya metoder

• I takt med att man klassar pre-
kursorer till narkotika så går man allt 
mer över till pre-pre-kursorer.

• 460 nya substanser kom i EU området 
de senaste fem åren

• 260 nya substanser bara i Sverige de 
senaste fem åren. Sverige skickligt på 
att upptäcka nya substanser.

Men det går att fortfarande tillverka ex. 
Metamfetamin med relativt enkla medel.

Områdespolisen Lerum



Dynamiskt, syntetiskt och ätbart

• Dagens narkotikamarknad är mer dynamisk, komplex och 
föränderlig än för bara tio år sedan.

• Växtbaserade droger ersätts i allt högre utsträckning av syntetiska 
preparat

• Ätbar cannabis ökar och den har öppnat marknaden för de som inte 
kan eller vill röka cannabis.

• Trenden går mer mot läkemedel än klassiska substanser

• Halterna i narkotika ökar och narkotikan blir allt mer potent.

Områdespolisen Lerum



Bekymrande trend

Områdespolisen Lerum



Mer opioider

• Tramadol har blivit en inkörsport till 
andra opioder.

• Brunt rökheroin ökar igen efter flera 
års nedgång. Vi hittar det numera 
regelbundet och det är billigare än 
någonsin. Missbruksdoser så billigt 
som för 100kr 

Områdespolisen Lerum



Men färre Fentanyler

• Mycket få fall hos RMV senaste 
året. Enstaka fall dödlig överdos.

• Finns för tillfället ingen som säljer 
vare sig Fentanyl eller NPS 
fentanyl på nätet i form av 
nässprayer.

Områdespolisen Lerum



Narkotikan den 
röda tråden

• Narkotikan är basen i väldigt mycket av kriminell 
verksamhet och vi kan se tydlig geografisk koppling 
mellan våld och öppna drogscener.

• Cannabis är den vanligast förekommande drogen de 
lokala kriminella nätverken försörjer sig på. 

Områdespolisen Lerum



Topp tre narkotika Sverige

Topp tre vanligaste typerna av narkotika i beslag är:

Områdespolisen Lerum



Beslagsbilden totalt

Områdespolisen Lerum



Två att ha 
koll på

Tramadol

Ketamin

Områdespolisen Lerum



Tramadol
Tabletter

Finns både utländska och svenska

Används som smärtstillande inom sjukvård

Kostar ca 25 kr styck

Syntetisk opioid

1R,2R)-rel-2-[(dimetylamin)metyl]-1-(3-
metoxifenyl)cyklohexanol

Områdespolisen Lerum



Syntetisk drog

Framställdes 1962

Dissociativ och hallucinogen smärtstillande drog

Utseendemässigt lik kokain

400-500kr grammet

Används inom sjukvården

Sniffas, sväljs, injiceras

Användare kan uppträda förvirrat, inte sällan helt okänsliga för 
smärta

Ketamin

Områdespolisen Lerum



Narkotikarelaterade dödsolyckor i 
trafiken

Områdespolisen Lerum



Narkotikarelaterade dödsfall

Områdespolisen Lerum



Cannabis och skolungdom

Områdespolisen Lerum



Cannabis i befolkningen

Områdespolisen Lerum



Var 4:e ungdom i Lerum
2019 har vänner som brukar

Områdespolisen Lerum



Jämfört nationellt finns lokala 
skillnader hos ungdomar i Lerum

Områdespolisen Lerum



Vanligaste langaren är en vän
till ungdomen

Områdespolisen Lerum



Bekymrande attitydsförändring

Områdespolisen Lerum
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Projekt: SPINDEL
2017-2018



SPINDEL

• Särskild

• Polis-

• Insats

• Narkotikabrott

• Dopningsbrott

• Effekt

• Lokalpolisområde

Älvsborg: Lokalpolisområde Alingsås



Hur bör vi jobba som 
Lokalpolisområde?

• Värdeprov = Trovärdighetsperspektiv

• Effekt = Områdesperspektiv & Individperspektiv

• Ytterst handlar det om att förhindra att dyrbar 
polisiär resurs och kompetens läggs på något som 
kanske har ingen eller rent av negativ effekt. Plus 
att vissa preventiva effekter kan uppnås ändå 
utan att det behöver kosta så mycket 
resurstimmar.

Älvsborg: Lokalpolisområde Alingsås



Effekt

• Det vi gör mot narkotikaproblematiken skall ha en positiv eller 
förmodat positiv effekt på kort och/eller lång sikt i 
lokalpolisområdet på:

• Individnivå (Tankeställare, motiverande, brottsförebyggande, 
insatser av socialen m.m.)

• Områdesnivå (Tillgångsreducering, störa ut langare, finger i ögat 
på grovt kriminella, förhöjd upptäcksrisk, brottsförebyggande)

• Om inte positiv effekt…Lägg tiden på något som har det.

Älvsborg: Lokalpolisområde Alingsås



Värdeprov = Effekt på individnivå

• Exempel på situationer där ett ringa narkotikabrott eget bruk kan ha en positiv 
eller förmodat positiv effekt: Ungdomar (så föräldrar underrättas) och unga 
vuxna (under 25). Första gången man åker fast. Om man fortfarande har körkort. 
Om man har vårdnad om barn. Om man har arbete. Rekreationsbrukare.  Om 
socialtjänsten har utredning på personen. Polistaktiskt = Störa grovt kriminella, 
langare eller söka tvångsmedel.

• Exempel på situation där ringa narkotikabrott eget bruk kan ha litet eller 
rent av negativ effekt: Personen lämnade prov nyligen (inom några veckor).  
Personen välkänd missbrukare och inte under utredning på socialtjänst. 
Personen har varit inne på ringa narkotikabrott flera gånger tidigare. Äldre 
personer med väl etablerat missbruk.

Älvsborg: Lokalpolisområde Alingsås



Effekt individnivå: 
Informera Socialtjänst

• Samtliga narkotikabrott som rapporteras vidarebefordras till Socialtjänst i kommun 
där personen är skriven även om SOL 14§ eller LVM 6§ inte är tillämpligt om:

– Personen är under 25 år, nackdel överväger fördel enligt OSL

Och! 

– Personen erkänner narkotikabrott, innehav eller är positiv på 
snabbtest.

Märkligt nog så finns ingen särskild sekretessbrytande bestämmelse som gör att 
vi får underrätta socialtjänsten vid ringa narkotikabrott eget bruk utan det är OSL 
som styr. Detta medför att ovan begränsningar gäller. 

Detta blir dubbelt märkligt när man jämför med LOB där vi enligt FAP bör 
underrätta socialnämnden i samtliga fall…
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Effekt individnivå: 
Så hur gör vi rent praktiskt?

Vid anträffande av påverkad person som inte uppfyller kriterierna för värdeprov eget 
bruk:

Om synligt påverkad = Finns skälig misstanke om innehav? = Visitera. 

Vid ringa innehav = Rapportera =Tillgångsreducera.

Rapporteftergift på egna bruket om påverkad.

Vid visitation och ej träff = Kort anmälan samt dokumentation av tvångsmedel DurTvå
Rapportera enligt LVM, SOL 14:1§ eller LOB om tillämpligt.

Om LVM, SOL 14§ eller LOB ej tillämpligt rapportera till Narkotikasamordnare via mail 
(Person, plats, skick) så rapporteras det till Soc pappersvägen. Via orosanmälan. 
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Effekt individnivå: 
Hur gör vi rent praktiskt forts…

• Vid anträffande av påverkad person som uppfyller kriterierna för 
värdeprov eget bruk:

• Ungdom: Rapport, kontakt föräldrar & socialtjänst. Motiverande samtal. 
Föräldrar nyckel till framgång.

• Nybörjare: Rapport & Motiverande samtal.

• Rekreationsbrukare: Rapport & Motiverande samtal.

• Drograttfyllerist: Rapportera alltid eget bruk ifall narkotikan gått ur blodet. 
Motiverande samtal & SMADIT.

• Grovt kriminell eller langare: Rapport, sök värdeförverkande, 
tvångsmedelssökande & motiverande samtal. 
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Effekt lokalpolisområdesnivå:

• Vad kan vi då göra för att få effekt i lokalpolisområdet?

• Tillgångsreducera: Visitationer, riktade insatser mot langare, 
infartskontroller

• Störa: Riktade insatser, förverka vinning av (narkotika/doping) 
brott, hotspot policing

• Synlighet: Uniformerat arbete, infartskontroller, narkotikasök i 
skolor

• Samverka: Skolor, krogar, gym, socialtjänst, föräldrar osv
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I vilken nivå jobbar SPINDEL?
Nivå 3 – GROVA BROTT

• Importörer, grovt kriminella organisationer

• Distributörer som primärt lägger ut på andra

Nivå 2 - > SPINDEL <

• Gatulangare som lever på langning

• Missbrukare som langar regelbundet

Nivå 1 – OMRÅDESPOLIS/BF-IGV

• Ungdomar

• Missbrukare

”SPINDEL jobbar främst i skiktet som inte uniformerad personal kommer åt; men 
som inte är så stora att de prioriteras av grova brottssektionen”
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Förutsättningar för SPINDEL

• Samordningsfunktion

• Dedikerad gruppchef med FU ledning 

• Gruppmedlemmar som kommenderas över längre tid.

• Utbildning av all personal i yttre tjänst i SPINDEL konceptet så vi 
jobbar ensat mot problematiken. För att nå bäst effekt krävs att 
Områdespolis / Uniform vet sitt primära ansvarsområde (Nivå 1) 
samt hur man ska jobba mot det för att nå effekt.
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Samordningsfunktion

• Sköter kontakt & möten med Socialtjänsterna dvs primärt ansvarsområde är effekten på
individnivån. 

• Sakkunnig på narkotika, missbruksmönster & sitter på senaste lägesbilden. Samverkar 
med KUT. Kontaktyta mot externa aktörer.

• Är SOL 14§ alternativt LVM 6§ tillämpliga vid ingripande används dessa.

• Om ovan inte går att använda skrivs istället en skriftlig orosanmälan till kommunen där 
individen är skriven under förutsättning att det finns erkännande, konstaterat innehav 
eller snabbtest urin. 
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Gruppchef FU/Ledare

• Gruppchef: sköter operativa arbetet dvs primärt ansvarig för effekten på 
lokalpolisområdesnivån.

• Gruppchef har arbetsledningsansvar, schemaplanering samt leder SPINDEL 
insatsen med Fu-ledning.

• Måste ha FU-ledarutbildning och äger (i vissa fall) ärendet ihop med gruppen 
ända till häktning. 
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Gruppmedlemmar

• Rekryteras från ingripandeverksamhet & krimjour. Bör ha fallenhet, driv & 
intresse. 

• Gruppmedlemmar är med i insatsen över längre tid: 2-3 år. (Uppehåll 
sommarmånaderna) för att bli trygga i rollen.

• Om möjligt bör växling av medlemmar sker med överlappning så 

man inte byter ut flera samtidigt.
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Ett case från SPINDEL

• Får information om att en eller flera killar säljer narkotika i stor mängd, i det här 
fallet via Facebook.

• Identifierar troligt säljkonto genom inre spaning.

• Påbörjar kortare spaninsats. Misstankarna stärks snabbt. 

• Åklagarkammaren kopplas in och övertar FU-ledning.

• Modus visar sig vara: Lägger ut anons på facebook. Affärerna görs upp via WickR
samt Facebooks PM funktion. Skickar REK post med narkotika till hela Sverige. 
Får kontanter tillbaka. 

• Tillslag efter ca 1,5 veckas spaning, där vi bland annat sett honom posta kuvert. 
Vi har därefter tagit dessa i beslag och i dem hittat narkotika. Inkommande post 
till misstänkt har kontrollerats och innehållet visade sig vara kontanter. Dessa 
fotograferades och lades tillbaka.
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Exempel på annons
Lades ut: 2017-10-26
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Effekt på både individ och lokapolisområde

2017-10-26 Klockan 15.00 2017-10-26 Klockan 21.00
Fotograferar sig själva
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SPINDEL fotograferar dom



Statistik Alingsås
Första SPINDEL året:
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Alltså

Med rätt fokus mot de egna bruken så får vi på 
lokalpolisområdesnivå mer tid att jobba mot överlåtelser och 
innehav av narkotika...

Men kanske viktigast!

De vi rapporterar för eget bruk får inte bara en böteslapp från 
åklagaren utan överlämnas till socialen…

…som nu själva ska berätta vad som händer då! ☺
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Pass 3
Drogfria platser – dröm eller verklighet 

• Maria Stigle, trygghets- och säkerhetssamordnare Norrmalms stadsdelsförvaltning

• Mia-Maria Magnusson, Polisinspektör region Stockholm och doktorand Malmö 
Universitet

Under 2017 påbörjades en kartläggning av Stockholms läns öppna 
drogscener av polisen. Projektet drivs av polis och forskare och 

utmynnade i ny kunskap om platserna där det sker försäljning och 
bruk av narkotika. En av platserna, den ökända ”Plattan” fick 
snabbt en ny organisation på plats där Stockholm stad tog en 

ledande roll tillsammans med polisen. Tillsammans drivs Vision 
Klara som samordnar aktörer från polisen, kommunen, 

civilsamhället och näringslivet kring såväl social- som situationell 
prevention i syfte att nå gemensamma uppsatta mål, bl.a. att 

Klara ska upphöra att vara en öppen drogscen.



Dagens aha-upplevelse!

Dagens ”måste ta tag i”







• 09.00-09.20 Inledning Camilla o Boel
• 09.20-09.35 Karin Breding
• 09.35-10.15 Fredrik och Rickard
• 10.15.10.45 Fika
• 10.45-11.15 Niklas
• 11.15-11.45 Niklas, Martin , Lina
• 11.45-12.00 Panel, frågor och tack till fm gäng
• 12.00-13.15 Lunch
• 13.15-13.45 Maria och Mia-Maria
• 13.45-14.05 Bikupa: erfarenhetsutbyte 10 min. Neddykning 10 min.
• 14.05-14.20 Avslutning och tack
• 14.20 Fika


