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Uppdrag om myndighetsöverskridande samverkan för att mer effektivt 
återföra vinster från brottslig verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten i uppdrag att, som ett led i den särskilda 
satsningen mot grov organiserad brottslighet, utveckla och följa upp den 
myndighetsöverskridande samverkan som sker på brottsutbytesområdet. 
Arbetet ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter som inom 
ramen för den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet 
bidrar till det gemensamma arbetet med att återföra vinster av brott. 
 
I uppdraget ingår att:  

• utveckla en myndighetsöverskridande strategi för hur 
brottsutbytesarbetet i samverkan ska bedrivas, 

• utveckla de myndighetsgemensamma arbetsprocesserna för en 
effektivare samverkan på brottsutbytesområdet, 

• identifiera utvecklingsområden och vidta åtgärder, och 
• följa upp och analysera de gemensamma insatserna och resultatet 

av dessa.  
 

Uppdraget ska samordnas av Ekobrottsmyndigheten och redovisas 
årligen i redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den 
grova organiserade brottsligheten (Ju2008/5776/PO).  
 
Som en följd av detta uppdrag ska regeringens beslut om den nationella 
specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor med placering vid 
Ekobrottsmyndigheten inte längre gälla (Ju2008/8737/Å).  
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Bakgrund  

Regeringen har sedan 2006 förstärkt brottsbekämpningen i flera 
avseenden. I arbetet med att skapa ett tryggt samhälle för alla har en rad 
kraftfulla åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten 
genomförts. Regeringens initiativ till en nationell mobilisering mot grov 
organiserad brottslighet har inneburit ett mer omfattande och uthålligt 
arbete än tidigare. 
 
Möjligheten att skapa ekonomisk vinning är en avgörande drivkraft 
bakom en stor del av brottsligheten. Återförande av pengar och annan 
egendom som härrör från brottslig verksamhet är därför centralt för att 
minska incitamenten att begå brott och fyller därmed en 
brottsförebyggande funktion. Regeringen har bland annat genomfört 
skärpningar i lagstiftningen om förverkande vilket har ökat 
rättsväsendets möjligheter att komma åt kriminellas brottvinster. En 
särskild utredare har därefter fått i uppdrag av regeringen att utvärdera 
hur de nya reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 
(s.k. utvidgat förverkande) har tillämpats och vid behov lämna förslag till 
författningsändringar (dir. 2013:14). Regeringen har också i sin styrning 
av myndigheterna, bland annat genom inrättandet av den nationella 
specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor där Ekobrottsmyndigheten, 
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten ingår, tydliggjort vikten av att myndigheterna 
vidtar åtgärder för att vidareutveckla arbetet med att spåra, säkra, 
förverka och återföra vinster av brott.  
 
I myndigheternas utvärdering av den nämnda funktionen framgår att det 
finns behov av utökad samverkan på området och att fler myndigheter 
involveras i arbetet med att återföra vinster från brott(Ju2012/4186/Å). 
Myndigheterna i den nationella specialistfunktionen föreslår därför att 
funktionen upphör och att dess arbetsuppgifter flyttas in i den särskilda 
satsningen mot grov organiserad brottslighet. 

Skälen för regeringens beslut  

Varje enskild myndighet måste säkerställa god kompetens och förmåga 
inom det egna ansvarsområdet när det gäller att återföra vinster från 
brottslig verksamhet. Ett effektivt brottsutbytesarbete förutsätter 
myndighetssamverkan och att den myndighet som har bäst möjlighet att 
åstadkomma resultat ska agera. Oavsett vilken myndighet som ska agera i 
det enskilda fallet har myndigheterna ett gemensamt ansvar för att 
säkerställa att arbetet med att återföra vinster från brott sker på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Den nationella specialistfunktionen för 
brottsutbytesfrågor har spelat en viktig roll i att skapa grunden för det 
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myndighetsöverskridande arbetet. Denna verksamhet bör nu utvecklas 
ytterligare i linje med myndigheternas utvärdering av funktionen. 
Genom att bredda arbetet till att omfatta fler myndigheter inom den 
särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten bör 
förutsättningarna öka för ett mer effektivt brottsutbytesarbete både 
inom och utanför den särskilda satsningen. Detta bör vara av värde för 
myndigheternas arbete med att återföra vinster från brottslig verksamhet 
i stort. Därutöver finns det behov av att få in en mer utvecklad och 
samlad redovisning och uppföljning vad gäller myndigheternas 
gemensamma arbete med att återföra vinster från brottslighet inom 
ramen för den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet. 
Detta ger både regeringen och myndigheterna bättre möjligheter att 
bedöma vilka resultat som uppnås i arbetet och vilka utvecklingsinsatser 
som behövs.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
Beatrice Ask 
 

Anna Carlström 
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