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Polismyndighetens bild av den illegala handeln
med narkotika
Karaktäristik
• Ett komplext problem som präglas av hög grad av
oförutsägbarhet, dynamik och mobilitet.
• Stort mörkertal
• Saknar målsägare
• Narkotika är en internationell handelsvara med goda
vinstmarginaler
Uttryck
• Öppen handel med narkotika – utsatta områden –
skjutvapenvåld, annan brottslighet och otrygghet
• Digital handel via den öppna och digitala webben
• Dold krypterad kommunikation mellan kriminella
• Hög grad av organisering och internationalisering
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Polismyndighetens arbete med att förstärka
bekämpningen av den illegala handeln med
narkotika 2019 – (1)
Åtgärder som vidtagits inom myndigheten
• Kravställning om en förstärkt narkotikautbildning för polisanställda
• Förstärkning av polisens deltagande i gränsöverskridande samarbeten
• Ökat informationsutbyte inom polisens etablerade narkotikaexpertnätverk
• Ökad synlighet i lokalsamhället – myndighetens tillväxt
Vidareutveckling av underrättelsearbetet
•
•
•
•

Ökad internationellt fokus genom Europol och EU - EMPACT
Ökade insatser mot den digitala handeln med narkotika
Ökat fokus på att identifiera kriminellas krypterade kommunikation
Fokus på den narkotikarelaterade kriminella ekonomin
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Polismyndighetens arbete med att förstärka
bekämpningen av den illegala handeln med
narkotika 2019 –(2)
Vidareutveckling av det regionala o lokala arbetet
• Snabbare lagföring genom införandet av SLF
• Förstärkt samarbete inom Polismyndigheten lokalt – regionalt - nationellt
• Förstärkt lokalt samarbete med kommuner, näringsliv, föreningar etc.
• Flera lokala o regionala initiativ mot inflöde av narkotika, motverka
öppna drogscener samt förstärkning av det brottsförebyggande arbetet

Förmågeökning - kompetensförsörjning
• Initiativ för att säkerställa tillväxten av polisanställda med rätt kompetens
• Initiativ för att säkerställa en grund- och vidareutbildning för
polisanställda inom narkotikaområdet
• Vidareutveckling av polisens förmåga – metodutveckling och strategier
• Inkludera finansiella utredare i narkotikaärenden
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Polismyndighetens arbete på narkotikaområdet ska ha följande huvudinriktningar
Renodling
Att öka fokuseringen på polisens kärnuppdrag, dvs. öka
tryggheten och bekämpa brottsligheten i samhället.

Samverkan
För att förebygga skadeverkningarna krävs en
fungerande nationell och internationell samverkan samt
kunskaps- och informationsutbyte mellan samhällets
aktörer, mellan svenska och utländska myndigheter och
internationella organisationer.
Kunskap
Vid bekämpning av narkotikabrottsligheten ska
Polismyndigheten arbeta kunskaps och
erfarenhetsbaserat.
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Bekämpningen av narkotika – ett samhällsuppdrag
• Med samverkan avses att narkotikaproblemet inte kan lösas av polisen
på egen hand utan det krävs förenade krafttag från hela samhället
• I både proaktivt och reaktivt syfte ska samverkan ske genom att
involvera andra samhällsaktörer i ett arbete mot gemensamma mål
• Utgångspunkten i arbetet ska vara gemensamma problem- och
lägesbilder där polisen och andra samhällsaktörer bidrar med sina
respektive kunskaper om narkotikaproblemet
• Det övergripande målet med det gemensamma arbetet är att minimera
förekomsten av narkotika i samhället, minska påverkan av narkotikans
på samhället och individ och skapa trygghet för medborgarna
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Tack för visad uppmärksamhet
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