
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   
 

Omvärldsbevakning juli – september 2021 
Penningtvätt och finansiering av terrorism   

 

Nyheter 
Penningtvätt 
 
Satsning har identifierat flera insiders i 
svenska storbanker 
Sveriges radio, 2021-09-26 
Sveriges fem största banker och 
Polismyndigheten har i ungefär ett år 
bedrivit ett gemensamt arbete mot 
penningtvätt, finansiering av terrorism och 
organiserad brottslighet. I detta samarbete 
har det återkommande identifierats insiders 
hos bankerna. Enligt Polisen möjliggör 
insiders t.ex. att låneupplägg för kriminella 
syften samt underlättar brottsupplägg med 
företag. 
https://sverigesradio.se/artikel/satsning-
har-identifierat-flera-insiders-i-
storbankerna 
 
Kommentar: Att organiserad brottslighet 
infiltrerar banker kan utgöra en stor 
utmaning för samhällets gemensamma 
brottsbekämpning. En strategiskt placerad 
insider kan bidra direkt i konkreta 
brottsupplägg, men även indirekt genom att 
delge information om t.ex. bankers åtgärder 
för att motverka penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt verktyg för att upptäcka avvikelser i 
företags ägarstrukturer 
Transcrime, 2021-09-23 
DATACROS är ett projekt, finansierat av 
Europeiska unionens inre säkerhetsfond. 
Inom DATACROS har myndigheter 
utvecklat ett verktyg för att upptäcka och 
flagga avvikelser i företags ägarstruktur som 
kan innebära hög risk för korruption och 
penningtvätt inom EU. 
https://www.transcrime.it/en/publications/
datacros/ 

Kommentar: Komplexa ägarstrukturer och 
plötsliga förändringar avseende företrädare 
är något som förekommer vid 
penningtvättsupplägg och annan 
brottslighet. Detta verktyg använder sig av 
flera olika datakällor, innovativ machine 
learning och visualiseringsmöjligheter samt 
Transcrimes 25 års samlade kunskap om 
brottsmodus. 
 
106 personer kopplade till maffian gripna av 
spansk och italiensk polis  
OCCRP, 2021-09-22 
I en gemensam insats med Europol har den 
spanska polisen på Kanarieöarna gripit 
flertalet personer misstänkta för att vara 
kopplade till den italienska maffian och 
inblandade i narkotikahandel, penningtvätt, 
kidnappning och bedrägerier (phishing och 
vishing). De kriminella intäkter som 
genererats genom de brottsliga aktiviteterna 
har tvättats genom kryptovalutor och 
skalbolag eller återinvesterats i annan 
kriminell verksamhet. 
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https://www.occrp.org/en/daily/15205-
spanish-and-italian-police-dismantle-mafia-
networks-arrest-106 
 
Kommentar: Att tvätta brottsvinster genom 
användandet av kryptovalutor och skalbolag 
är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för 
kriminella att distansera sig från det initiala 
brottet och de kriminella intäkterna och 
därmed försvåra efterföljande utredningar. 
 
Kriminella svenskar flyr kylan i Spaniens 
Costa del Sol 
El Pais, 2021-09-17 
Under de senaste fem åren har kriminella 
gäng och i synnerhet deras ledare flyttat 
från Sverige till Spanien. Orsaken anses vara 
att de kriminella vill komma närmare 
drogdistributörerna samtidigt som de 
upplever det enklare att leva med en 
kriminell bakgrund i Spanien. Kontanta 
brottsvinster är också lättare att spendera 
utan att någon ifrågasätter pengarnas 
ursprung. Konst, guld och lyxhus används 
för att tvätta pengar från narkotikahandel. 
https://english.elpais.com/spain/2021-09-
17/the-swedish-narcos-escaping-the-cold-in-
spains-costa-del-sol.html 
 
Kommentar: Genom att flytta delar av den 
kriminella organisationen utomlands kan ett 
större inflytande utövas på hela brottskedjan 
samtidigt som det öppnar upp fler 
möjligheter att tvätta brottsvinster. 
 
Storbritanniens framtida 
penningtvättsregelverk  
RUSI, 2021-09-16 
Storbritannien genomför en översyn av sina 
regelverk gällande penningtvätt och 
terrorfinansiering vars innehåll historiskt 
sett styrts av EU och penningtvätts-
direktiven (AMLD). I samband med denna 
översyn har flera viktiga områden lyfts fram, 
där det kanske viktigaste är hur den privata 

sektorn identifierar och omhändertar risker 
för finansiell brottslighet. Detta är en 
mångårig utmaning som kräver en balans 
mellan regelefterlevnad och ett riskbaserat 
förhållningssätt. 
https://rusi.org/explore-our-
research/publications/commentary/what-
does-future-hold-uks-money-laundering-
regulations 
 
Kommentar: En god kunskap om kriminella 
tillvägagångssätt är en förutsättning för ett 
riskbaserat förhållningssätt, vilket ställer 
höga krav på verksamhetsutövare som lyder 
under penningtvättsregelverket. 
 
Operation SOGA VIII - illegalt spel och 
penningtvätt 
Interpol, 2021-09-14 
Operation SOGA VIII som genomförts av 
Interpol har resulterat i tusentals räder och 
gripandet av cirka 1 400 misstänkta personer 
i Asien och Europa. Myndigheter har 
beslagtagit 7,9 miljoner dollar i kontanter, 
datorer och mobiltelefoner. Operationen är 
den 8:e som riktar sig mot brottssyndikat 
involverade i illegalt spel. Totalt sett har 
operationerna tillsammans lett till fler än 
19 000 gripanden och beslag på över 63 
miljoner dollar i kontanter. 
https://www.interpol.int/News-and-
Events/News/2021/Illegal-gambling-
Operation-SOGA-VIII-leads-to-1-400-arrests 
 
Kommentar: Illegalt spel är starkt knutet 
till organiserad brottslighet och penningtvätt 
i stora volymer. Spelsyndikaten har stor 
påverkan på matchfixning internationellt och 
använder sig av både illegala och lagliga 
spelbolag för att genomföra brott och tvätta 
brottsvinster. 
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Offentliga register för verklig huvudman 
motverkar korruption och penningtvätt  
Transparency International, 2021-09-10 
Även om de inte har funnits på plats mer än 
några år, finns det allt fler bevis för att 
offentliga register över verkliga huvudmän 
är viktiga verktyg för att främja kampen mot 
korruption, skattebrott och annan finansiell 
brottslighet. I höst kommer Financial 
Action Task Force (FATF) se över den 
globala standarden för verkliga huvudmän. 
Transparency International har redan 
efterlyst flera viktiga ändringar, varav 
offentliga register är högst upp på listan.  
https://www.transparency.org/en/news/ho
w-public-beneficial-ownership-registers-
advance-anti-corruption# 
 
Kommentar: Företag i olika former är 
vanligt förekommande i olika brotts- och 
penningtvättsupplägg. Tillgänglig 
information om de faktiska personerna 
bakom dessa bolag är många gånger 
avgörande för att kunna förhindra och utreda 
brott. Inte sällan har bolag som används i 
brottsupplägg medvetet registrerats i länder 
där denna information inte är offentligt 
tillgänglig. 
 
Internationell penningtvättare dömd till 
långt fängelsestraff 
DOJ, 2021-09-08 
En person med dubbelt medborgarskap i 
Kanada och USA har dömts till 140 
månaders fängelse för att ha hjälpt till att 
tvätta tiotals miljoner dollar som stulits 
genom dataintrång och bedrägerier hos 
företag, universitet och banker över hela 
världen. Bland annat har pengar som stulits 
av Nordkoreanska cyberkriminella aktörer 
från den Maltesiska banken, Bank of 
Valletta, tvättats. 
https://www.justice.gov/opa/pr/internation
al-money-launderer-sentenced-more-11-
years-prison-laundering-millions-dollars 

Kommentar: Kriminella personer som 
tvättar egna brottsvinster och samtidigt 
erbjuder dessa penningtvättsupplägg till 
andra kriminella utgör viktiga möjliggörare. 
Dessa tjänster kan involvera företag, 
bankkonton, virtuella valutor, 
penningöverföringar och kontanthantering. 
 
USA har utfärdat sanktioner mot tre 
personer i globalt korruptionsnätverk  
OCCRP, 2021-08-26 
Som en följd av ”the Magnitsky Act” har 
USA utfärdat sanktioner mot tre 
medborgare i Paraguay som ska ha 
organiserat en serie globala korruptions-
upplägg på sammanlagt cirka 1 miljard 
dollar. ”The Magnitsky Act” riktar sig mot 
allvarliga korruptionsbrott runt om i 
världen. De tre personerna ska ha mutat 
tull- och regeringstjänstemän för att 
undvika inspektioner och beskattningar 
relaterade till illegala importer från USA. 
Brottsvinster ska ha tvättats genom ett 
nätverk av frontbolag i bland annat USA, 
Kina och Hong Kong. 
https://www.occrp.org/en/daily/15073-u-s-
sanctions-corruption-networks-worth-
approximately-1-billion 
 
Kommentar: Inte sällan är korruption en 
viktig beståndsdel i brotts- och 
penningtvättsupplägg som omfattar 
betydande summor. Genom att muta 
nyckelpersoner kan kriminella öppna annars 
stängda möjligheter och på så vis kringgå de 
system som satts på plats för att skydda och 
förhindra att brott inträffar.  
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Bitcoin-mixer har tvättat över 300 miljoner 
dollar 
DOJ, 2021-08-18 
Genom att använda ”Helix”, en 
penningtvättstjänst för kryptovalutor på 
darknet, har kunder mot en avgift, anonymt 
kunnat genomföra transaktioner i bitcoin 
till mottagare. Merparten av kunderna som 
använt sig av tjänsten kan kopplas till 
darknet och drogförsäljning, men även 
annan kriminell verksamhet. Totalt har över 
350 000 bitcoin till ett värde motsvarande 
cirka 300 miljoner dollar tvättats. 
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-
resident-pleads-guilty-operating-darknet-
based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-
million 

Kommentar: Helix tillhör en äldre 
generation av kriminella tjänster som varit 
starkt knuten till illegala marknadsplatser på 
darknet. I dagsläget finns flertalet nya sätt 
att dölja transaktionsspår gällande 
kryptovalutor som inte nödvändigtvis är 
framtagna i kriminella syften, utan där en 
högre grad av begränsad insyn i stället är en 
del av tekniken.  
  
NFT missbrukas för penningtvätt 
Cointelegraph, 2021-08-13 
Handeln med NFT (non-fungible token) har 
exploderat under de senaste månaderna. 
Denna sektor är oreglerad och det har 
framkommit oro för att sektorn kan 
utnyttjas för penningtvätt och skatteflykt. 
https://cointelegraph.com/news/are-nfts-
being-used-for-money-laundering-yes-they-
are-claims-mr-whale 
Kommentar: Det är stora värden som har 
bytt ägare med hjälp av NFT:er den senaste 
tiden. NFT:er kan vara digital konst, ett 
ljudstycke eller nästan vad som helst som 
godtyckligt klassificerats som konst och som 
knutits till ett NFT-token. Sektorn är för 
närvarande oreglerad och det saknas kontroll 
av köpare och säljare samt pengars ursprung.  

23 personer åtalas för COVID-19 relaterade 
bedrägerier 
Europol, 2021-08-11 
Ett sofistikerat upplägg med falska e-
postadresser och webbsidor liknande 
legitima grossistföretag har avslöjats av 
myndigheter i Rumänien, Nederländerna 
och Irland under samordning av Europol. 
Bedragarna sålde skyddsutrustning 
relaterad till COVID-19 pandemin, men 
köparna erhöll aldrig några varor. 
Brottsvinsterna tvättades genom rumänska 
bankkonton som kontrollerades av de 
kriminella innan de togs ut i bankomater. 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/unmasked-23-charged-over-covid-19-
business-email-compromise-fraud 
 
Kommentar: Under pandemin har 
kriminella anpassat sina brottsupplägg och 
utnyttjat den rådande situationen för att 
genomföra olika typer av bedrägerier. 
Kriminella som använt sig av falska företag 
som säljer icke-existerande skyddsutrustning 
har det rapporterats flitigt om. 
 
Nätverk involverat i omfattande 
penningtvätt  
BankInfoSecurity, 2021-08-09 
20 personer från ett dussintal länder 
misstänks vara en del av ett större nätverk 
involverade i omfattande penningtvätt. 
Nätverket marknadsförde sin tjänst som en 
"global bank drop service" och tillhandahöll 
”cash-outs” och transaktioner i kryptovaluta 
för cyberkriminella. Som en del i 
penningtvätten användes falska ID-
handlingar, skalbolag registrerade i bland 
annat Portugal och 100-tals företags- och 
personkonton över hela världen.  
https://www.bankinfosecurity.com/2-plead-
guilty-in-vast-money-laundering-scheme-a-
17246 
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Kommentar: Nätverket använde sig av 
flertalet skalbolag med företagskonton för att 
i slutändan kunna ta ut pengar i FIAT-valuta 
efter att pengar först tvättats i den virtuella 
världen. Nätverkets upplägg visar på behovet 
av att koppla samman nya och gamla 
metoder för penningtvätt. 
 
Ledare för gränsöverskridande 
penningtvättsnätverk erkänner 
DOJ, 2021-08-03 
En ledare för ett penningtvättsnätverk har 
erkänt sig skyldig för att ha tvättat minst 30 
miljoner dollar i intäkter för utländska 
brottsorganisationer involverade i 
narkotikasmuggling. Utländska kasinon, 
bankkonton, falska ID handlingar och 
grossisthantering av kontanter har använts 
för penningtvättsuppläggen. 
https://www.justice.gov/opa/pr/leader-
transnational-money-laundering-network-
pleads-guilty-aiding-drug-trafficking 
 
Kommentar: Penningtvättsnätverken är 
nyckelfunktioner för internationella 
brottsgrupperingar. Nätverken drivs som 
företagsstrukturer och har ofta 
stödfunktioner för att kunna leverera en bra 
tjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nyheter  
Terrorfinansiering 
 
Anti-penningtvättsenhet i Afghanistan 
avbryter verksamheten  
Euronews, 2021-09-16 
FinTRACA, en enhet inom Afghanistans 
centralbank, som i 15 år har lett arbetet med 
att motverka illegala finansiella flöden, har 
enligt anställda avbrutit sin verksamhet. 
Före talibanernas övertagande av Kabul, 
listade FinTRACA talibanerna som en 
terrorgrupp. Experter varnar nu för att 
Afghanistan kan komma att lämnas utanför 
det internationella finansiella systemet, nu 
när den islamistiska militanta rörelsen är 
tillbaka vid makten och det saknas en 
fungerande finansiell underrättelseenhet 
(FIU).  
https://www.euronews.com/2021/09/16/us-
afghanistan-conflict-financing   
 
Tillbaka till framtiden 
Global Initiative, 2021-08-26 
Talibanernas maktövertagande i 
Afghanistan kan få stor inverkan på den 
svarta ekonomin, som under 20 års tid 
frodats i landet. Frågan är vem, eller vilka, 
som kommer att kontrollera de finansiella 
flöden som varit avgörande för talibanernas 
finansiering och vad som kommer att hända 
i takt med att utländskt bistånd dras tillbaka 
från landet. 
https://globalinitiative.net/analysis/afghanis
tan-future-illicit-economies-corruption/ 
 
Kommentar: Afghanistan är inte bara ett 
ursprungsland för droger utan kan även 
kopplas till förfalskade varor och 
människohandel, vilket kan utgöra 
betydande inkomstkällor för de som 
kontrollerar dessa områden. 
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Rapporter  

Penningtvätt 
 
Globalt index över organiserad brottslighet  
Global Initiative, 2021-09-29 
Global Initiative har under två års tid 
utvecklat verktyget, ”Global Organized 
Crime Index”. Indexet utvärderar 
brottslighet och länders motståndskraft i 
alla 193 FN-länder. I denna rapport 
presenteras de viktigaste fynden. Ett 
mätvärde som används för att rangordna 
länderna är kapaciteten att motverka 
penningtvätt. 
https://globalinitiative.net/analysis/ocindex
-2021/ 
 
Ny vägledning om penningtvätt och 
finansiering av terrorism 
Spelinspektionen, 2021-09-20 
”Vägledning för arbete mot penningtvätt” 
har tagits fram av Spelinspektionen och 
behandlar hur licenshavare för kommersiellt 
onlinespel kan arbeta för att motverka 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Vägledningen ger en översiktlig beskrivning 
av spelbolagens skyldigheter enligt 
penningtvättsregelverket. 
https://www.spelinspektionen.se/press/nyh
etsarkiv/ny-vagledning-om-penningtvatt-
och-finansiering-av-terrorism/ 

 
Basel AML Index 2021 
Basel Institute of Governance, 2021-09-13 
Basel AML-index är en årlig oberoende 
global rankning av länder och dess risker 
kopplade till penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Den genomsnittliga globala 
risken för penningtvätt ökade från 5,22 till 
5,3 på en 10-gradig skala. 
https://baselgovernance.org/news/basel-
aml-index-2021-4-things-holding-back-
global-fight-against-money-laundering 

 

Ny vägledning ska minska risken för 
konsthandlare att utnyttjas för penningtvätt 
Polisen, 2021-09-08 
”Vägledning om penningtvätt och 
finansiering av terrorism till konsthandlare” 
har tagits fram av Samordningsfunktionen 
för åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism för att bidra till en 
ökad förståelse för regelverket och därmed 
minska riskerna för att konsthandlare 
utnyttjas för penningtvätt och finansiering 
av terrorism.  
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/sep
tember/ny-vagledning-ska-minska-risken-
for-konsthandlare-att-utnyttjas-for-
penningtvatt/ 
 
Att spåra blodspengar kopplade till CITES-
brott i Afrika 
Global Initiative, 2021-09-01 
Rapporten ”Tracking Blood Money” 
behandlar vilka åtgärder som behövs för att 
spåra pengar kopplat till CITES brott i 
Afrika. Penningströmmar har många former 
i Östafrika och brottsbekämpande 
myndigheter bör se bortom traditionella 
utredningsmetoder och inhämta 
information relaterad till mobila 
betalningar, transaktioner via 
pengaröverföringstjänster och valutaväxlare. 
https://globalinitiative.net/analysis/financia
l-investigations-wildlife-crime-east-africa/ 
 
Rapport om penningtvätt och brott med 
hjälp av virtuella valutor 
Ciphertrace, 2021-08-10 
Ciphertrace senaste “Cryptocurrency Crime 
and Anti-Money Laundering Report” 
behandlar den senaste brottsutvecklingen 
inom virtuella valutor och decentraliserade 
finansiella produkter (DeFi). 
https://ciphertrace.com/cryptocurrency-
crime-and-anti-money-laundering-report-
august-2021/ 
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Penningtvätt kopplat till människohandel 
och migrantsmuggling  
MENAFATF, 2021-08-01 
Rapporten “Money Laundering Resulting 
from the Human Trafficking and Migrant 
Smuggling Crimes” belyser hur 
människohandel och migrantsmuggling är 
ett globalt problem, vilket berör alla 
världens länder på ett eller annat sätt. 
Rapporten visar även, genom bland annat 
olika fallstudier, hur kriminella intäkter från 
dessa brott tvättas vita. 
http://www.menafatf.org/information-
center/menafatf-publications/money-
laundering-resulting-human-trafficking-
and-migrant 

 
Penningtvätt genom fastigheter i USA 
Global Financial Integrity, 2021-08-01 
I rapporten “Acres of Money Laundering” 
undersöker Global Financial Integrity hur 
kriminella personer, personer som vill 
undvika sanktioner samt korrupta personer 
inom publika ämbeten utnyttjar 
fastighetsmarknaden i USA för att gömma 
och tvätta pengar. Av de fall som har 
rapporterats de senaste fem åren, så 
uppskattas det att mer än 2,3 miljarder 
dollar har tvättats genom fastigheter i USA. 
https://gfintegrity.org/report/acres-of-
money-laundering-why-u-s-real-estate-is-a-
kleptocrats-dream/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotkontroller visar att felaktig 
folkbokföring används för att begå 
brott 
Skatteverket, 2021-10-05 
Skatteverket har i en pilotkontroll 
identifierat 500 adresser som misstänkts 
ingå i avancerade brottsupplägg. Resultatet 
visar att adresserna var kopplade till bland 
annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, 
bedrägerier och skenäktenskap. 
https://www.skatteverket.se/omoss/press/p
ressmeddelanden/2021/2021/pilotkontrollerv
isarattfelaktigfolkbokforinganvandsforattbe
gabrott.5.96cca41179bad4b1aa9c2d.html 
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Avgöranden i allmänna 
domstolar  
Penningtvätt 
 
Näringspenningtvätt, ringa brott 
Hovrätten (B 745-21), 2021-07-08 
Hovrätten ändrar Tingsrättens dom 
avseende näringspenningtvätt. För en av de 
tilltalade ogillas åtalet och för den andra 
ändras domen från grovt till ringa brott. 
Mottagandet av transaktioner på större 
belopp och de efterföljande åtgärderna som 
involverat överföringar och köp av exklusiva 
klockor har enligt hovrättens mening varit 
sådana att den tilltalade uppsåtligen har 
medverkat till åtgärder som skäligen kan 
antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. 

 
Näringspenningtvätt, grovt brott 
Hovrätten (B 8902–21), 2021-09-23 
De tilltalade har varit involverade i ett bolag 
som enligt rätten inte bedrivits seriöst. I 
stället har det i skatteundandragande syfte 
förekommit systematiska och allvarliga 
brister i bokföringen och skattebrott har 
begåtts. Utredningen har visat att de ca 5 
mkr som omsatts härrör från bolagets 
fakturering och rätten finner att om- 
sättningen av bolagets medel på det sätt 
som nu skett inte varit seriöst. Domen avser 
även grovt bokföringsbrott och grovt 
skattebrott. 

 
Grovt penningtvättsbrott 
Hovrätten (B 2472–21), 2021-09-16 
De två tilltalade har tillsammans och i 
samförstånd förvarat, mottagit och gömt ca 
742 000 kr i kontanter. Hovrätten anser att 
åklagaren styrkt att kontanterna i sov-
rummet, på balkongen, i köket, i tvättstugan 
och i bilen härrör från brottslig verksamhet. 
Åtgärderna har syftat till att dölja att 
pengarna härrör från brott eller brottslig 
verksamhet eller till att främja möjligheten 
för någon att tillgodogöra sig pengarna. 

Grovt penningtvättsbrott 
Hovrätten (B 14854–20), 2021-09-15 
Hovrätten finner det utrett att den tilltalade 
mottagit pengar, gjort kontantuttag och 
överföringar på ett sätt som åklagaren har 
påstått. Hovrätten anser det klarlagt att 
pengarna, totalt ca 5,6 mkr, härrör från 
grovt bedrägeri mot en bank. Domen avser 
även bokföringsbrott samt näringsförbud. 

 
Näringspenningtvätt, grovt brott 
Högsta domstolen (B 531–21), 2021-08-30 
Högsta domstolen har meddelat 
prövningstillstånd med utgångspunkt i vad 
hovrätten funnit utrett om att den tilltalade 
under en period då han var företrädare för 
ett bolag gjort 25 kontantuttag om 
sammanlagt drygt 2,7 miljoner kr från 
bolagets bankkonto. Uttagen, som den 
tilltalade vidtagit har gjorts inom ramen för 
näringsverksamheten i bolaget och flertalet 
uttag har avsett större belopp. Hovrätten 
anser att omständigheterna i detta 
sammanhang är kvalificerande och starkt 
indikerar ett klandervärt risktagande. 
Hovrättens uppfattning är att det inte råder 
någon tvekan om att uttagen skäligen kan 
antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

Sanktionsbeslut 
Penningtvätt 
 
Revisorsinspektionen utfärdar varning och 
sanktionsavgift (Beslutet har inte vunnit laga 
kraft) 
Revisorsinspektionen, 2021-09-17 
Revisorsinspektionen ger auktoriserad 
revisor en varning förenad med en 
sanktionsavgift på 60 000 kr med anledning 
av bland annat brister i åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Genom att inte vidta de åtgärder som 
revisorn var skyldig att vidta enligt 
penningtvättslagen har denne handlat i strid 
med lag och därigenom åsidosatt sina 
skyldigheter som revisor. 
https://www.revisorsinspektionen.se/global
assets/praxissok/2020/2020-874.pdf 
 
Fastighetsmäklarinspektion återkallar 
registrering (överklagat) 
Fastighetsmäklarinspektionen ,2021-08-25 
Fastighetsmäklaren har åsidosatt sin 
uppgifts- och granskningsskyldighet enligt 
penningtvättslagen på ett sätt som gör att 
hans registrering som fastighetsmäklare 
återkallades. Fastighetsmäklaren har även 
brustit i att hålla den allmänna 
riskbedömningen och de riskbaserade 
rutinerna för att förhindra att hans 
verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism uppdaterade.  Den 
identitetshandling som har legat till grund 
för kundkännedomen om uppdragsgivaren 
har även varit bristfällig. 
https://fmi.se/anmalan-
tillsyn/tillsynsbeslut-och-praxis/sok-
beslut/beslut/?id=20-0791 

 
 
 
 
 
 
 

Spelbolag får varning och sanktionsavgift för 
brister i arbetet mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (överklagat) 
Spelinspektionen, 2021-08-25 
Mr Green Limited får varning och 
sanktionsavgift för att ha brustit i sitt arbete 
med kundkännedom och inte tillräckligt 
skyndsamt ha vidtagit de åtgärder som krävs 
för att kunna bedöma risken för att deras 
verksamhet nyttjas för penningtvätt. 
Spelinspektionen bedömer bristerna som 
allvarliga och Mr Green Limited tilldelas en 
varning och en sanktionsavgift på 1,5 
miljoner kronor. 
https://www.spelinspektionen.se/press/nyh
etsarkiv/mr-green-limited-far-varningar-
och-sanktionsavgifter-for-brister-i-arbetet-
mot-penningtvatt-och-finansiering-av-
terrorism-samt-brister-i-omsorgsplikten/ 

 
Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
(överklagat) 
Länsstyrelsen Skåne, 2021-07-15 
Länsstyrelsens granskning visar att företaget 
har brustit i efterlevnaden av penningtvätts- 
regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att 
överträdelserna varit allvarliga och 
upprepade, vilket föranlett att Länsstyrelsen 
beslutat om sanktionsavgift på 1,8 miljoner 
kronor för företaget. Beslutet har 
överklagats. 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhall
e/penningtvatt.html   
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En sanktionsavgift på 25 000 kr för brister i 
arbetet mot penningtvätt har utfärdats till 
en rådgivningsbyrå (överklagat) 
Länsstyrelsen VRG, 2021-06-22 
Bolaget har saknat en dokumenterad allmän 
riskbedömning och har därigenom inte 
heller ansetts ha förutsättningar för att ha 
användbara och verksamhetsanpassade 
rutiner och riktlinjer för att motverka att 
bolaget utnyttjas för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/samhalle/penningtvatt.html 

 
Sanktionsavgifter på 500 000 kr respektive 
1 500 000 kr till två bilhandlare för brister i 
arbetet mot penningtvätt (överklagat) 
Länsstyrelsen VRG, 2021-06-23, 2021-06-14 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat 
om sanktionsavgifter till följd av att bolagen 
har en bristfällig allmän riskbedömning 
samt bristfälliga rutiner och riktlinjer. 
Bolagen har dessutom utfört transaktioner 
utan att ha tillräcklig kundkännedom eller 
tillräckliga uppgifter om pengarnas 
ursprung. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/samhalle/penningtvatt.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Webbinarium 
 
Spot on! 
23 november anordnar Samordnings-
funktionen nästa Spot on! Program 
annonseras på Polisen.se/penningtvatt 
senast 12 november. 
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Samordningsfunktionen 
Samordningsfunktionen är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring och leds  
av Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder 
för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Samordningsfunktionen består av 17 
medlemmar. 
 
Medlemmar i Samordningsfunktionen: 
BolagsverketBrottsförebyggande rådet 
Ekobrottsmyndigheten 
Fastighetsmäklarinspektionen 
Finansinspektionen 
Kronofogdemyndigheten 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Polismyndigheten 
Revisorsinspektionen 
Spelinspektionen 
Skatteverket 
Sveriges advokatsamfund 
Säkerhetspolisen 
Tullverket 
Åklagarmyndigheten 
 
Till Samordningsfunktionen hör ett kansli, som också är en egen grupp inom den Nationella 
operativa avdelningen på Polismyndigheten. Kansliet ansvarar för att driva arbetet i 
Samordningsfunktionen. Denna omvärldsbevakning är framtagen inom ramen för kansliets 
arbete och syftar till att bidra till informationsutbyte och kunskapsöverföring.  
 
För mer information:  
Samordningsfunktionens kansli 
E-post: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se 
Polisen.se/penningtvatt
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