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Sammanfattning
Polisområde City beslutade våren 2019 att de skulle inleda ett
projekt benämnt Krog 2022. Krog 2022 syftar till att utveckla
arbetet mot grovt kriminella individer i city med fokus på krogar
där narkotikabrott och olika typer av vålds- och stöldbrott begås. I
projektet ingår även att fånga upp överservering av alkohol, det vill
säga servering av alkohol till kraftigt berusade personer.
Arbetet sker i flera delar i ett större linjearbete där polisen
samarbetar med bland annat Stockholms stad, STAD och
krogbranschen. Exempel på fokusfrågor är narkotikaförsäljning och
bruk av narkotika hos anställda och gäster i krogbranschen samt
specialinsatser med andra myndigheter mot individer inom
organiserad brottslighet så som ekonomisk brottslighet,
penningtvätt och svart arbetskraft.
Socialförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor
Storforsplan 44
106 64 Stockholm
08-508 25 000
carina.cutlip@stockholm.se
www.stockholm.se

Krog 2022-arbetet är en del av polisens linjearbete.
Socialförvaltningens tillståndsenhet deltar i arbetet utifrån de behov
som Polisområde City lyfter. Tillståndsenheten har bland annat
deltagit i möten gällande serveringsställen där polisen sett en ökad
närvaro av kriminella nätverk samt i myndighetsgemensamma
tillsyner riktade mot specifika individers serveringsställen.
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Bakgrund
Polisområde City beslutade våren 2019 att de skulle inleda ett
projekt benämnt Krog 2022. Tillståndsenheten på
socialförvaltningen är en av parterna som polisen samarbetar med i
projektet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på tillståndsenheten. Ärendet behandlas på
förvaltningsgruppen den 20 maj 2020
Ärendet
Polisområde City har tillsatt en person som arbetar som operativ
ledare för Krog 2022. Enhetschefen på tillståndsenheten samt
gruppledaren för tillsyn har deltagit på möte med den operativa
ledaren då polisen sett en ökning av kriminella nätverk på två
krogar runt Stureplan. Vid mötet utbyttes information i syfte att
förberedda inför möte med krögarna. Polisen och krögarna
samverkade sedan för att hitta olika sätt att motverka att nätverken
får fäste på serveringsställena.
I september ledde polisen en insats som innebar att flera olika
myndigheter gjorde gemensam tillsyn på krogar som tillhörde
specifika individer. Det påträffades illegal arbetskraft på några
ställen vilket ledde till att tingsrätten beslutade om särskilda avgifter
enligt utlänningslagen. Med dessa som grund beslutade
tillståndsutskottet om varningar på fyra serveringsställen, dessa
överklagades men förvaltningsrätten i Stockholm fastställde
varningarna.
Under senvintern har tillståndsenheten återkallat ett
serveringstillstånd på en krog där olämpliga personer hade köpt ett
serveringsställe på Södermalm. I det ärendet samverkade enheten
nära med den regionala underrättelsetjänsten på polisen.
Ytterligare tillsyner gällande specifika individers serveringsställen
var planerade i mars men dessa ställdes in på grund av Covid19.
Den operativa ledaren för Krog 2022 är numera biträdande chef för
polisens Covid19- arbete. Det finns i nuläget inte några möten
inplanerade men enhetschef och den operativa ledaren har under
vecka 16 haft mailkontakt om samverkan gällande en ökad risk att
organiserad brottslighet kommer kunna expandera i kroglivet i
efterdyningarna av Covid19, då det finns risk att många seriösa
krögare kommer bli tvungna att sälja eller lämna sina verksamheter.
Enheten har också en planerad tillsyn med polisen i city samt
Globen, fredag och lördag v 17.
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Utöver samverkan inom Krog 2022 har tillståndsenheten samverkat
med den regionala underrättelsetjänsten på polisen gällande ett
serveringsställe på Södermalm där olämpliga personer övertagit, det
tillståndet återkallades. Enheten har också samverkat med polisen
inom ramen för STAD-samverkan och där utvecklat en
tillsynsutbildning för både poliser och kommunala
restauranginspektörer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av
tidigare och pågående arbete inom Krog 2022.
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