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År 2011 skedde något av stor betydelse i Södertälje.  Efter 
turbulenta år med en rad uppmärksammade  skjutningar, 
sprängningar och systemhotande verksamhet på  flera 
plan av samhället hade otryggheten stegrat bland 
 Södertäljeborna. Då bestämde sig kommunstyrelsens 
 ordförande (KSO) för att ta politiskt ansvar för att motverka 
alla former av organiserad brottslighet. I juni 2011, i ett litet 
 sammanträdesrum i stadshuset tog KSO och den lokala 
 polischefen i hand på att fördjupa sin samverkan.

Ett handslag i ett 
sammanträdesrum 
Samtliga partier får lägesbild
Polischefen fick en stående inbjudan 

till kommunstyrelsens samman

träden för att där ge samtliga  partier 

en lägesbild över brottsligheten och 

 möjlighet att ställa frågor.  Förståelsen 

för polisens arbete har sedan 

dess skapat nöd vändigt stöd för 

 myndighetens arbete.  

Denna uppbackning har varit 

 avgörande för att bygga vidare på det 

arbetssätt vi nu utvecklar. Vi kallar det 

Pax – för fred, frid och social hållbarhet 

i Södertälje.

Vad vi menar med organiserad 
brottslighet
Dödsskjutningar i vår närmiljö, 

 vapengömmor i våra  fastigheter, 

 import av svart arbetskraft i  restaurang 

och byggsektorn, handel med både 

människor och narkotika, utbrett och 

systematiserat fusk inom  personlig 

 assistens, hemtjänst och HVB

hem samt ekonomiskt bistånd och 

 föreningsbidrag, penningtvätt genom 

mark och fastighetsaffärer, olovlig 

 avfallshantering och otillbörlig på

verkan på tjänstepersoner för att få 

bygglov till undermåliga  bostäder. 

Listan kan  göras lång på vad vi i 

 Södertälje ser och syftar till när vi 

 pratar om  organiserad brottslighet. 

Vitt skilda, till synes oskyldiga fenomen 

har ofta kopplingar till varandra för att 

finansiera komplexa affärsverksam

heter med ben i olika branscher, styrda 

av personer med mycket makt högt 

upp i en hierarki. Konsekvenserna är 

ödesdigra för det samhälle vi byggt 

upp, för demokratin och  företagarna. 

Priset för individen är i slutänden 

högt; barn och unga socialiseras in i 

 kriminalitet – för vissa slutar det med 

döden.

Samverkansgrupper utifrån expertis 
I Pax väljer vi arbete i den dagliga 

driften, inte i kortsiktiga projekt eller 

i en utanpåliggande tillsatt grupp. 

Utifrån den lokala lägesbilden av den 

 organiserade brottsligheten i Södertälje 

har vi skapat samverkansgrupper, som 

kopplar ansvarig verksamhetschef till 

lokalpolis med rätt expertis inom ett 

givet område. 
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Yttre tryck och inre spänningar = sönderfall

Ett sätt att beskriva kommun

koncernens och polismyndighetens 

arbete är de insatser som vi särskilt 

prioriterar och som sätter tryck på 

den organiserade brottsligheten. 

För  polisen kan det handla om att 

 beslagta pengar, punktmarkera 

platser och lagföra snabbare. För 

kommunen kan det handla om att 

stoppa svarta hyreskontrakt, få bukt 

med tystnadskulturen och stoppa 

välfärdsfusket. Kriminella grupperingar 

dras med egna interna utmaningar 

som maktkamper, revirkamper och 

penningbrist som vi inom Paxarbetet 

kan dra nytta av. 

I kombination med egna åtgärder kan 

vi bidra till att kriminella grupperingar 

faller sönder.

Polisiära insatser: Kommunala insatser:

lagföra snabbare

beslagta pengar

pressa narkotikahandeln

punktmarkera nyckelpersoner

punktmarkera platser

stoppa svarta hyreskontrakt

stoppa välfärdsfusk

få bukt med tystnadskulturen

punktmarkera 
vissa verksamheter

Spänningar 
bland de kriminella

• maktkamper
• fraktioner
• penningstrider
• vårdslöshet
• stress
• penningbrist
• revirkamper
• nyrekryteringar

4 punkter sammanfattar Pax
– mot den organiserade brottsligheten

Tore 3 är den satsning som polisen 

sjösatte 2020, efter stora  nationella 

polisiära resurser under Tore 2. 

Arbetet sker över tid med expert

kunskaper  riktade mot prioritera

de fall inom  exempelvis ekonomisk 

 brottslighet kopplat till företag som 

frontar som seriösa samhällsaktörer 

inom  hemtjänst, personlig assistans 

och HVBhem. Dessa insatser går 

hand i hand med vad vi  tillsammans 

 arbetar med över myndighets

gränserna. Att  identifiera avvikelser, 

agera och  samverka för att få bukt 

med  systemhotande,  organiserad 

brottslighet är det arbetssätt som nu 

 utvecklas – med konkret  samverkan 

och  samarbete mellan polis och 

 kommunkoncern.

Arbetet mellan  
polis och 

kommun
koncernen är 

långsiktigt, 
myndighets
övergripande 
och kopplat till 

Tore 3  
satsningen.

Lokalpolis 
om rådet 

och kommun
koncernens 

olika 
verksamheter 
aktiverar sig i 

det brottsföre
byggande 

arbetet.

Alla med
arbetare 

ansvarar för att 
identifiera 

avvikelser, agera 
och  samverka 
 inom både 

 kommunkoncern 
och polis

myndighet.

OLIKA ROLLER

Polisen: 
Lösa och 

utreda brott

Kommun koncern: 
Underrätta polisen 

och anmäla 
avvikelser och
 iakttagelser
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Pax – tre perspektiv
på vägen till social hållbarhet

Det tredje, långsiktiga  perspektivet 

löper som en röd tråd igenom 

Pax arbetet, från vår politiska 

 ledning ända ut i verksamheterna: 

 Södertäljes barn och unga ska ha 

sunda och legala uppväxtförhållan

den med rätt stöd om de riskerar att 

glida in i otrygghet och kriminalitet. 

Det här perspektivet handlar om 

förebyggande åtgärder kopplade till 

orsakerna bakom gängkriminalitet 

och organiserad brottslighet – tryggt 

boende, medvetna myndigheter, 

trygga fungerande skolor, förskolor 

och fritidsgårdar, en sund arbets

marknad som inkluderar lågtröskel

jobb. Det är så vi skapar långsiktig 

social hållbarhet och hämmar 

grogrunden för den organiserade 

brottsligheten.

Prevention i situationen 
– här och nu

Prevention 
– medellång sikt

Social hållbarhet
– lång sikt+

Inom Pax arbetar vi parallellt med tre tidsperspektiv. 
Det första handlar om här och nu och det lokala  fokuset 
på gator och torg. Det andra perspektivet handlar om 
att bygga upp förtroende och trygghet för att stärka 
 myndighetssamarbetet. 

+

Prevention i situationen 
– här och nu

•  Lokalt fokus som bilbränder, skjutningar,  
 knark och vapengömmor

Vad arbetar vi med?
•  Polis och väktare gör insatser, 
 exempelvis, tar tillbaka torget
•  Kameror fångar signaler
•  Fältarbetare verkar på marken
•  Civilsamhället utvecklar nattvandringar. 

Prevention 
– medellång sikt

•  Fokus på förtroende och trygghet

Vad arbetar vi med?
•  Medvetandegör alla verksamheter om  
 påverkan
•  Bygger ömsesidigt förtroende mellan  
 polis och kommun
• Delar information via underrättelser
• Ruckar på tystnadskultur
• Bygger mod att stå emot.

Social hållbarhet 
– lång sikt

•  Komma åt de verkliga orsakerna

Vad krävs?
• Tryggt boende
•  Medvetna myndigheter
•  Trygga, fungerande skolor, förskolor  
 och fritidsgårdar
• Arbeten, även av enklare slag
• Föräldrar som förbereder barn att bli  
 samhällsmedborgare. 

Visionen med Pax – fred och frid 
– bärs av social hållbarhet
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