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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Denna riktlinje syftar till att konkretisera Göteborgs Stads policy för arbete med 

avhoppare, att fastställa definitioner och tydliggöra den allmänna ansvarsfördelningen i 

Staden. 

Vem omfattas av riktlinjen 

Denna riktlinje gäller samtliga stadens verksamheter (nämnder och förvaltningar) som 

bedriver avhopparverksamhet, som sådan definieras i riktlinjen. Riktlinjen riktas främst 

till stadsledningskontoret och socialtjänsten. Tillämpning för aktörer som kommunen har 

avtal med regleras i respektive avtal. 

Bakgrund 

Arbete med avhoppare från kriminalitet, kriminella grupperingar och organiserad 

brottslighet har på olika sätt bedrivits inom Göteborgs Stad – i samverkan med 

Polismyndigheten och andra myndigheter – sedan en längre tid och delvis med stöd av 

riktlinjer. Det har dock funnits behov av större samsyn på och formell konkretisering av 

hela Stadens arbete med avhoppare. Mot den bakgrunden har kommunstyrelsen den 28 

mars 2018 uppdragit åt stadsledningskontoret att ta fram en för Göteborgs Stad 

gemensam policy och riktlinje för avhopparverksamhetens genomförande för beslut i 

kommunfullmäktige. 

Lagbestämmelser 

Socialtjänstlagen (2001:543) 

Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

Polislagen (1984:387) 

Koppling till andra styrande dokument 

Göteborgs Stads policy för arbete med avhoppare 

Göteborgs Stads riktlinjer för informationssäkerhet 

Vägledning och avsteg 

Stadsledningskontoret lämnar vägledning avseende riktlinjens innehåll, tolkning och 

tillämpning.   

Avsteg från riktlinjen kan göras om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan t.ex. vara 

akut tidsbrist (motsvarande fara i dröjsmål). Respektive nämnd beslutar om, 

dokumenterar och rapporterar avsteg till stadsledningskontoret. 
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Riktlinje 
Definitioner 

1. Med avhoppare avses som utgångspunkt detsamma som framgår av 

Polismyndighetens vid var tid gällande riktlinjer. Polismyndighetens nuvarande 

definition av en avhoppare lyder:  

”En person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller 

organiserad brottslighet och som därför riskerar att bestraffas för sitt utträde 

och därmed har en latent eller konkret hotbild kopplad till sig” 

(Polismyndighetens riktlinjer för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, 

PM 2018:42, s 5). 

Därutöver ska även innefattas den som väljer att lämna en våldsbejakande 

extremistisk miljö och som därför har en latent eller konkret hotbild kopplad till 

sig. 

Hotbilden behöver inte komma från den lämnade grupperingen eller miljön – som 

bestraffning för utträde – men bör vara hänförlig till att personen har tillhört 

grupperingen eller miljön. 

Den som endast önskar skydd från hot eller endast vill ha hjälp med att lämna 

någon av ovanstående miljöer, utan att visa på motivation att upphöra med 

kriminella handlingar, ska inte anses som en avhoppare, utan får handläggas i det 

ordinarie sociala eller brottsförebyggande arbetet. 

2. Med avhopparverksamhet avses reglerade och samordnade åtgärder och 

insatser, utöver ordinarie socialt eller brottsförebyggande arbete, som syftar till; 

 

a. att ge stöd åt personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande 

grupperingar; 

b. att hjälpa dem att minska och helt upphöra med kriminella handlingar; 

c. att ge stöd till eget boende och självförsörjning. 

 

3. Ett avhopparärende blir till först då det anhängiggjorts som ett ärende hos 

socialtjänsten (ansökan) med syfte att ge råd, stöd och samordnade insatser till 

avhoppare. 

 

Allmänna förfrågningar, konsultationer eller motiverande samtal som inte 

mynnar ut i ett ärende, ska inte anses som avhopparärenden. Inte heller ordinarie 

socialt eller brottsförebyggande arbete. 

 

4. Med ett särskilt avhopparärende avses ett avhopparärende där det krävs 

särskild kompetens, särskilt snabb handläggning och insatser av särskilt slag, 

vilket får avgöras från fall till fall, men kan innefatta någon av följande faktorer: 
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a. Grov eller organiserad brottslighet1 

b. Hög eller påtaglig hotbild 

c. Behov av nära samverkan med andra myndigheter 

d. Behov av regional eller nationell samordning 

e. Andra försvårande omständigheter 

 

Särskilda förutsättningar 

 

1. Samtycke: Avhopparen måste ge sitt samtycke till att samverkande parter får 

behandla och utan hinder av sekretess får utbyta känslig personlig information 

om personen i syfte att hjälpa denne. Samtycket bör vara skriftligt eller i vart fall 

bevittnas och dokumenteras och omfatta uppföljning av ärendet. Avhopparen 

behöver inte erkänna egen eller berätta om andra personers kriminalitet. 

 

2. Motivation: Avhopparens avsikt och förmåga att klara den livsstilsförändring 

som avhopparprocessen innebär måste kontinuerligt bedömas, i normalfallet av 

handläggande socialnämnd och i samråd med övriga samverkande parter. Vid 

bedömning av avhopparens motivation måste särskild hänsyn tas till om denne är 

beredd att genomgå utredning och behandling avseende fysisk och psykisk hälsa 

(t.ex. missbruk eller psykiatri). 

 

3. Allvarlig brottslighet: Ett avhopparärende bör inte inledas om avhopparen är 

misstänkt för allvarlig brottslighet som kan förväntas leda till ett längre 

frihetsberövande. 

 

Ansvarsfördelning 

 

4. Stadsledningskontoret ansvarar: 

 

a. för stadenövergripande ledning, uppföljning och strategisk utveckling av 

Göteborgs Stads arbete med avhoppare. 

b. för strategisk samverkan och samordning med andra myndigheter och 

organisationer på regional och nationell nivå. 

c. för att samverkande parter erbjuds enkla kommunikationsvägar, kunskap, 

råd och bedömningar. 

d. för att vid behov i avhopparärenden och i samtliga särskilda 

avhopparärenden  

i. bedöma relevanta samverkansparter, 

ii. bedöma avhopparens motivation efter samråd med socialtjänsten 

och samverkansparter, 

iii. bedöma lämplig placerings-/omlokaliseringsort i samråd med 

samverkansparter, 

                                                      
1 EU:s definition, i enlighet med Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad 

brottslighet, Ds 2008:6 
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iv. samordna det operativa arbetet och 

v. med stöd av socialtjänsten och samverkansparter följa upp 

respektive ärende 

e. för avgörande om ett ärende ska bedömas som ett särskilt 

avhopparärende eller ej. 

f. för årsvis uppföljningsrapportering till kommunstyrelsen. 

 

 

5. Socialtjänsten i Göteborg ansvarar: 

 

a. för samtliga avhopparärenden (inklusive särskilda avhopparärenden). 

b. för att beslut om insatser i särskilda avhopparärenden sker i samråd med 

stadsledningskontoret och samverkansparter. 

c. genom Social Resursnämnd för ärendefördelning inom Göteborgs Stad  

för samverkan och samordning med andra myndigheter och 

organisationer på kommunal eller lokal nivå. 

d. genom Social Resursnämnd för att särskilt utsedd och för uppdraget 

lämplig, kontinuerlig och tillgänglig personal, bemannar den s.k. 

avhoppartelefonen (020 - 50 80 80). 

e. för att organisera mottagandet av avhopparärenden genom att utse minst 

en för beslut i avhopparfrågor lämplig kontaktperson (enhetschef eller 

motsvarande) samt ett över tiden gällande och under kontorstid 

tillgängligt telefonnummer. 

f. för att ansvarig kontaktperson utan dröjsmål ska utse en lämplig ansvarig 

socialsekreterare i respektive avhopparärende. 

g. för att löpande lämna uppdaterad information om kontaktpersoner och 

telefonnummer till stadsledningskontoret. 

h. för att avhoppare placeras till en lämplig plats, med hänsyn till bl.a. 

individens hotbild och förutsättningar. 

i. Om en avhoppare ska flyttas (placeras) från en stadsdel till en 

annan bör stadsledningskontoret konsulteras – före flytt – för 

bedömning tillsammans med samverkansparter. 

ii. Om en avhoppare ska flyttas (placeras) från Göteborgs Stad till 

en annan kommun ska stadsledningskontoret konsulteras – före 

flytt – för bedömning tillsammans med samverkansparter. 

iii. Om en person som omfattas av en organiserad avhopparprocess 

ska flyttas till Göteborg ska stadsledningskontoret konsulteras – 

före flytt – för bedömning tillsammans med samverkansparter. 

i. genom Social Resursnämnd för att dokumentera placeringar och följa 

upp var och hur varje avhoppare placeras – i syfte att undvika 

hotbildskollisioner. 

j. för halvårsvis uppföljningsrapportering till stadsledningskontoret. 

 

6. Denna riktlinje kommer att konkretiseras ytterligare med underliggande 

styrdokument. 

 

7. Riktlinjen träder i kraft den 1 december 2019. 

 


