
Motion till kommunfullmäktige: 

Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad 
brottslighet 
 
Gängkriminalitet och olika former av organiserad brottslighet utgör ett allvarligt 
samhällsproblem. Dess orsaker går att härleda till ett hårdnande klassamhälle, ökad 
ojämlikhet och den brist på framtidstro som många idag tyvärr känner. Samtidigt är det viktigt 
att också tydliggöra att brottslighetens konsekvenser drabbar människor i socialt utsatta 
områden hårdast. Samhällsdebatten om hur detta problem ska mötas har i hög utsträckning 
fokuserats på straffskalor och polisiära insatser. Detta är självklart viktiga frågor att diskutera 
– men för att bryta gängens inflytande är att förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp 
det viktigaste som kommunen kan göra. 
 
På fullmäktigemötet den 21 februari ställde jag en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om Borås Stads arbete för att underlätta avhopp från kriminella miljöer. I svaret 
hänvisades bland annat till att Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) skulle få ett nytt 
uppdrag kopplat till detta. Snart ett halvår senare har ett sådant uppdrag inte lämnats. Min 
uppfattning är att den här frågan är så viktig så att det inte går att vänta längre. Därav lämnar 
jag in den här motionen. 
 
BRÅ har i en rapport från 2016 identifierat ett antal faktorer som skiljer gruppen avhoppare 
från andra som vill lämna ett kriminellt liv. Det handlar bland annat om att man behöver stöd 
för att hitta en ny identitet utanför den kriminella miljön och om behov av skydd eftersom 
många utsätts för hot och/eller våld i samband med avhoppet. En särskild verksamhet inriktad 
på avhoppare från kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, 
mindre risk att någon faller mellan stolarna, underlättar samordning och kontakter med andra 
myndigheter och möjliggör att rikta resurser särskilt till den här gruppen. 
 
Det är min uppfattning att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för att underlätta avhopp 
från kriminella miljöer. I detta arbete behöver det klargöras vilken del av socialtjänsten i 
Borås som har till uppdrag att arbeta med målgruppen brottsoffer. Avhopparverksamheten 
behöver vara lättillgänglig och känd i breda lager av stadens befolkning. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer. 
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