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Gruppmöten inför nämndens sammanträde hålls via Teamsuppkoppling. 

 

 

 

Ernad Suntic 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och unga och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen mjuka frågor. De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Verksamheten 2021 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2021. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Nya uppdrag 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänst kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2020-

05 
Budget 2021 

Budget 
2021-05 

Utfall 2021-
05 

Prognos 
2021 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-5 759 -15 180 -6 289 -5 909 -13 680 1 500 

Politisk 
verksamh
et 

-901 -2 511 -1 044 -1 323 -2 511 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-28 556 -82 926 -34 310 -30 806 -82 926 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-55 889 -141 065 -55 317 -54 839 -147 065 -6 000 

Vård av 
vuxna 

-33 067 -90 908 -35 075 -34 780 -96 268 -5 360 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 360 -1 400 0 0 3 360 

Summa -124 172 -335 950 -133 435 -127 657 -342 450 -6 500 

  

Ekonomiska förutsättningar 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2021 är på 335 950 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 360 tkr. 

Nämnden har fått en tilläggsbudget på 6 000 tkr som ingår i 335 950 tkr. Fördelning av denna 
tilläggsbudget enligt nedan: 

 Ökning av två årsarbetare under myndighet, 1 485 tkr 

 Ökning av två årsarbetare under öppenvården, 1 485 tkr 

 Två nya tjänster mobilt team 13-20 år, 1 485 tkr 

 Avhopparverksamhet, 1 485 tkr 

 Buffert, 60 tkr. 

I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3 200 tkr. Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 
13 050 tkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och volymförändringar i 
grunduppdraget samt det nya avtalet om ungdomsmottagningen. 

Effektiviseringskravet på 3 200 tkr är gjorts inom området öppenvård. 
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Under 2021 ska nämnden inrätta en avhopparverksamhet för de som vill lämna och bryta med en 
kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet. 

Ökningar i budget: 

 2 634 tkr, sedvanliga löneökningar 

 5 061 tkr ökade hyreskostnader varav den nya hyran på Fabriksgatan 5 054 tkr. 

 3 160 tkr ökad budget för interna och externa familjehemsplatser 

 2 000 tkr ökad budget för placeringar 13-20 år 

 1 700 tkr utökad budget för placeringar inom vuxenvård   

 1 011 tkr till ungdomsmottagningen 

 1 734 tkr utdelat till verksamheten  

 Summa 17 300 tkr. 

Minskningar i Budget: 

 3 750 tkr minskning av budget inom öppenvård 

 500 tkr minskning av en tjänst på Kaptensgatan 

 Summa 4 250 tkr.    

Nettosumma 13 050 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska utreda hur de sociala konsekvenserna av pandemin Covid-19 
har yttrat sig. 

All personal inom Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ges kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och om hur det tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Arbetslivsnämnden kommer överta ansvaret med att förmedla bostäder till skyddad boende samt 
sociala bostäder från Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ och familjeomsorgsnämnden 
kommer att ansvara för att vara vägen in för de som behöver stöd och insats utifrån bostad. Ansvaret 
för att ta emot, ge rådgivning och utredning och beslut om social bostad kommer att ligga i nämndens 
verksamhet myndighet vuxen. 

Borås Stad har godkänt ett inriktningsdokument för Ungdomsmottagningen som reglerar innehåll och 
samverkan och kostnadsfördelning mellan kommun och region. 

Mini Maria har startat under mars månad 2021. Borås Stad är värdkommun för Mini Maria. 
Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda samt 
Västragötalandsregionen ingår. Många unga och även föräldrar har under mars och april kontaktat 
verksamheten. Redan i samband med att verksamheten startade uppmärksammades ett behov av 
samordning av den integrerade verksamheten. Det krävdes arbete med att samordna rutiner och 
arbetssätt. I styrgruppen för verksamheten bestämdes därför att tillsätta en samordnare under en 
avgränsad tid på 50% av en tjänst Tidsperioden fastställdes till1 juni till 31 december. Borås stads del av 
kostnaden utgörs av 78 tkr. Behovet av permanent samordnare behöver ses över inför 2022. 

Inom ramen för Socialt hållbart medverkar Individ- och familjeomsorgsnämnden med en 
socialrådgivare i enheten som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för de som inte 
går i gymnasiet. Nämnden har erhållit projektmedel för denna tjänst för perioden augusti 2020 till 
november2021. Nämnden finansierar tjänsten under december med egna budgetmedel. Nämnden 
behöver se över finansieringen inför 2022. Nämnden medverkar även i ett projekt riktat mot 
skolnärvaro i grundskolan benämnt Närvaroteam Domino vars avsikt är att utveckla olika metoder och 
angreppssätt för att öka skolnärvaron och då bland annat ta fasta på samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämndens verksamheter. Nämnden avsätter 1 årsarbetare för 
detta projekt som hittills finansierats med medel inom Socialt hållbart Borås. 

Effekter av Corona-pandemin förväntas år 2021 ge ett ökat inflöde av anmälningar och ansökningar 
gällande barn, unga och vuxna. Fler förväntas behöva rådgivning, öppenvårdsstöd och i vissa fall även 
placering utanför hemmet. 
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Till följd av att det inte varit möjligt att placera vuxna med missbruksproblem på stödboenden som har 
dubbelrum har nämnden behövt köpa fler externa platser, vilket lett till ökade kostnader. För hela år 
2021 kommer summan bli omkring 1 000 tkr. 

Borås Stad har fått statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Summan är 
11 204 tkr för år 2021. Statsbidraget är placerat under Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvar. 
Nämndens del i statsbidraget är socialrådgivare på socialt utsatta områden genom placering på 
mötesplatserna på Norrby och Hässleholmen samt ett integrerat team för unga med risk för 
normbrytande beteende. 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 9 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 1 500 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll tkr 

 Allmän IFO-Administration plus minus noll tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 6 000 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 360 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus 0 tkr 

 Buffert plus 3 360 tkr 

 Totalsumma minus 6 500 tkr. 

En handlingsplan finns för att försöka minska underskotten i verksamheterna. 

 Inriktningen är att komma in tidigt med förebyggande och/eller tidiga insatser och på detta sätt 
minska behovet av mer omfattande öppenvårdsinsatser. 

 Individ-och familjeomsorgsnämnden arbetar med inriktningen mot vård och insatser i den egna 
hemmamiljön och i det egna nätverket. 

 Strikta bedömningar ska finnas vid bedömning när det gäller placering på institution. När det 
gäller pågående placeringar ska det prövas när vården kan övergå till den egna hemmamiljön 
och egna nätverket med öppenvårdsinsats. 

 Vid behov av familjehemsplacering så ska placering i nätverket inventeras och övervägas för att 
minska behov av köpta externa platser. 

 Planer finns att förstärka öppenvård och myndighetsutövning för att på detta sätt kunna 
fullfölja arbetet med de 4 tidigare delarna av handlingsplanen. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende på att alla tjänster inte kommer vara 
bemannade under hela året. Tjänsterna är, chef för Kvalitet och utvecklingsenhet, SAS samt 
verksamhetsutvecklare. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 
Verksamheten är en förebyggande insats. 
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Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamhet beräknas göra ett nollresultat. Verksamheten köper in konsulttjänster då det finns 
svårigheter att få tag på socialsekreterare. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom, fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 6 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 8 300 tkr 

 Övrig verksamhet plus 2 300 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2021-05-31, 186 st 

 2021-04-30, 184 st  

 2021-03-31, 181 st 

 2021-02-28, 180 st 

 2021-01-31, 178 st.  

Snitt 202101–202105, 182 st 
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Jämfört med år 2020: 

 2020-05-31, 177 st 

 2020-04-30, 186 st 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st. 

Snitt 202001–202005, 176 st. 

Snitt år 2020, 176 st. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2021: 

 2021-05-31, 228 st 

 2021-04-30, 238 st 

 2021-03-31, 231 st 

 2021-02-28, 235 st 

 2021-01-31, 219 st. 

Snitt 202101–202105, 230 st 

Jämfört med år 2020: 

 2020-05-31, 221 st 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001–202005, 222 st. 

Snitt 2020, 231 st. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns 2,50 samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för, där 
målet är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna kontrakt. 
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Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett externt stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med 
psykisk ohälsa som behöver en långsiktig boendelösning. 

IFO vuxen har sedan juni en öppenvårdsmottagning istället för två då Cedern flyttade till samma 
lokaler som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med 
riskbruk, missbruk eller beroende. En del i mottagningens arbete är den strukturerade 
öppenvårdsmodellen "Smedjan". Inom insatserna finns även mobila team. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 360 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 4 146 tkr (Sammanlagd kostnad 6 860 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 654 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende samt Institutionsvård SoL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas gå plus med 440 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2021-05-31, 63 st 

 2021-04-30, 67 st 

 2021-03-31, 54 st 

 2021-02-28, 58 st 

 2021-01-31, 58 st. 

Snitt 202101–202105, 60 st. 

Jämfört med år 2020: 

 2020-05-31, 56 st 

 2020-04-30, 49 st 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202005, 49 st 

Snitt 2020, 58 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2021: 

 2021-05-31, 78 st 

 2021-04-30, 91 st 

 2021-03-31, 101 st 

 2021-02-28, 90 st 

 2021-01-31, 86 st. 

Snitt 202101–202105, 89 st. 
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Jämfört med år 2020: 

 2020-05-31, 82 st 

 2020-04-30, 86 st 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001–202005, 86 st. 

Snitt 2020, 81 st. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

 Under januari fanns det 2 ensamkommande barn i verksamheten. En var placerad på 
familjehem och en på institution.   

 Under februari fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerade på 
familjehem och en på institution. 

 Under mars fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerade på 
familjehem och en på institution. 

 Under april fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerade på 
familjehem och en på institution. 

 Under maj fanns det 2 ensamkommande barn i verksamheten. En var placerad på familjehem 
och en på institution. 

Det pågår ett arbete med att avsluta de av nämnden förhyrda bostäder som ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år. Majoriteten av dessa ungdomar har lyckats 
finna egna boenden och för de som återstår pågår ett arbete för att försöka hitta andra lösningar. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Maj 2021 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  177 180 186 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  221 245 228 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  24 10 2 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Maj 2021 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  56 60 63 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  82 83 78 
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Förord 

Det finns ett stort behov av att utveckla och samordna samhällets insatser för att förebygga och 

bekämpa brottslighet. Det sker i samtliga nivåer i Sverige, nationellt, regionalt såväl som lokalt. Det 

är många aktörer som med olika perspektiv och professioner tar sig an uppgiften och uppdragen 

för att öka tryggheten i samhället och för att kunna skapa förutsättningar för att individer som av 

olika anledningar hamnat i kriminalitet ska kunna bryta detta. Avhopparverksamheten ger en tydlig 

ingång för att lämna dessa destruktiva levnadsmönster.  

Arbetet med att ta fram ett förslag till avhopparverksamhet i Borås stad har varit stimulerande och 

givande ur flera perspektiv, dels genom att det är ett av flera viktiga verktyg för att få individer att 

lämna kriminalitet och kriminella miljöer, dels för att förståelsen för svårigheten att bryta dessa 

livsmönster ökar och medvetandegörs på ett tydligt sätt. 

Förslaget om en avhopparverksamhet i Borås stad bygger på samverkan, samarbeten och 

teambaserat arbete både inom såväl som mellan myndigheter och organisationer. 

Det har känts både betydelsefullt och angeläget att utreda och lämna förslag till en 

avhopparverksamhet i Borås stad. 

 

Peder Englund  Mikael Andersson Rebecca Albert 

Avdelningschef Utredare  Enhetschef Unga vuxna 

CKS  CKS  IFO 
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Sammanfattning och slutsatser 

Inledningsvis kan konstateras att det finns förutsättningar och behov av en avhopparverksamhet i 

Borås. En tydlig ingång och en kontaktyta för de individer som vill lämna den organiserade 

brottsligheten och ett kriminellt liv bedöms vara en av förutsättningarna för det första steget mot 

en livsstilsförändring för dessa individer.  

Varje individ som finns i dessa miljöer är unik med olika bakomliggande livsvillkor och 

problembilder vad gäller exempelvis missbruk och hälsa likväl som position och tillhörighet till 

någon av de olika formerna av organiserad brottslighet i Borås. För att vända en sådan utveckling 

krävs dels en strukturerad och ansvarsfördelad avhopparverksamhet med tydliga roller och dels en 

specialistkompetens för att kunna ge den hjälp och det stöd som krävs för en individ som är 

motiverad till livsstilsförändring.  

Att organisera avhopparverksamheten inom Borås stads Individ- och 

familjeomsorgsnämnd/förvaltning (IFO) innebär fördelar eftersom ansvaret för både 

bedömningar och insatser för stöd och hjälp för avhoppare finns samlat i en förvaltning och i 

enheten för Unga Vuxna/vuxen, som har viss erfarenhet inom området. IFO:s enhet Barn och 

unga och Arbetslivsförvaltningen är viktiga samverkansaktörer i avhopparverksamheten med 

utsedda socialsekreterare med specialistkompetens i nära samverkan med enheten för Unga 

Vuxna/vuxen. 

Att definiera vad och vilka kriterier som ska gälla för en avhoppare i Borås stads 

avhopparverksamhet är viktigt. Det är det som avgör om individen ska ges stöd och hjälp från 

avhopparverksamheten eller om individen ska få stöd och hjälp från någon annan verksamhet eller 

aktör. Att individen ger samtycke till informationsdelning av sekretessbelagd information om sig 

själv samt motivation och att identifiera framgångsfaktorer är avgörande för om individen ska 

omfattas av stöd och hjälp från avhopparverksamheten. 

Andra betydelsefulla faktorer för handläggningen av ett avhopparärende i Borås stad är individens 

ålder och om det föreligger ett skyddsbehov eller inte. Polisens hot-/riskbedömningar och 

uppgifter om individens tillhörighet till organiserad brottslighet är avgörande för den fortsatta 

handläggningen i ett avhopparärende samt om det är ett så kallat särskilt avhopparärende med 

skyddsbehov eller ett avhopparärende utan skyddsbehov. Är individen under arton år handläggs 

avhopparärendet av socialsekreterare vid enheten IFO Barn och unga med stöd från 

avhopparverksamheten med specialistkompetens i IFO Unga Vuxna/vuxen. 

De individer som är över och under arton år, d.v.s. oavsett ålder, och som inte faller inom Borås 

stads definition och kriterier för en avhoppare och som är motiverad för att lämna kriminalitet kan 

genom avhopparverksamheten hjälpas till andra stödformer, både inom Borås Stad och genom 

andra aktörer för att lämna destruktiva miljöer. 

Förslaget om en avhopparverksamhet anpassad för Borås stad bygger på teamarbete både inom 

och mellan förvaltningar och myndigheter med tydliga roller och ansvar. Att därutöver fördela det 

strategiska ansvaret för avhopparverksamheten till Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 

kunskap och säkerhet innebär en naturlig koppling till det uppdrag avdelningen har för att 

förebygga och motverka organiserad brottslighet. 
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DEL I 

 

Bakgrund, uppdrag, syfte och metod 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 lämnades en motion in om kommunal 

avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet. Motionären föreslog att Borås Stad i 

socialtjänstens regi ska starta en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för 

personer att lämna kriminella miljöer.1 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) beredde motionen och 

lämnade eget yttrande samt hemställde om remissyttrande från Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Nämnderna lämnade 2020-04-21 nedanstående 

sammanfattade yttranden; 

Arbetslivsnämnden ”ser behov av en avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens klientperspektiv men även för 

att tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i nuvarande uppdrag. En 

särskild verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens finns på ett 

ställe och att samverkan underlättas.” Nämnden föreslog att Stadsledningskansliets avdelning Centrum 

för kunskap och säkerhet i samverkan med berörda nämnder skulle ta fram en modell för 

avhopparverksamhet.2          

Individ- och familjeomsorgsnämnden ”ser ett behov av en avhopparverksamhet utifrån klientperspektivet 

och för att tydliggöra ansvarsfrågan då det idag finns förväntningar på socialtjänstens nämnder om att t.ex. genomföra 

skyddsplaceringar som inte ingår i uppdraget till dessa nämnder.” Nämnden föreslog att 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet i samverkan med berörda 

nämnder skulle utreda förutsättningar för en avhopparverksamhet i Borås Stad samt ge förslag på 

en modell för avhopparverksamhet. Vidare borde de ekonomiska konsekvenserna av en 

avhopparverksamhet utredas. 3 

Centrum för kunskap och säkerhet anser att ”En avhopparverksamhet skulle utgöra en viktig faktor i 

Borås Stads förebyggande arbete mot organiserad brottslighet, kriminella nätverk och mot radikalisering och 

våldsbejakande extremism. Centrum för kunskap och säkerhet anser det därför angeläget och viktigt att utreda 

förutsättningarna för en avhopparverksamhet och ska, i samverkan med berörda nämnder, arbeta fram en modell 

för avhopparverksamhet anpassad för Borås Stad enligt motionen och de remitterade nämndernas förslag”.4 

En enig Kommunstyrelse biföll motionen vid sammanträdet 2020-10-12 och en enig 

Kommunfullmäktige biföll motionen 2021-01-21.   

Kommunfullmäktige gav i november 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att 

under 2021 inrätta en avhopparverksamhet.5  

 

                                                 
1 Motion 2019-06-18 av (V), Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet, Dnr 2019-00608 1.1.1.1 
2 Yttrande över remiss motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet, ALN 2020-00024  
3 Yttrande över remiss motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet, IFON 2020-00043  
4 Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-10-12, Dnr KS 2019-00608 1.1.1. 
5 Borås Stads budget 2021(fastställd 26 nov 2020), sid 10 och 98, 
boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html, besökt 2021-05-06. 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html
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Syfte och metod 

Syftet med utredningen är att lämna ett förslag på en för Borås Stad anpassad avhopparverksamhet 

och var i Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) den ska organiseras samt lämna ett 

förslag på hur avhopparprocessen ska se ut från ax till limpa med tydlig ansvar- och rollfördelning. 

Vidare ska viktiga samverkansaktörer i avhopparverksamheten identifieras.  

Utredningen har genomförts och förslaget har arbetats fram genom informations- och 

erfarenhetsinhämtning från andra kommuners avhopparverksamhet, Polismyndigheten och icke 

myndighetsdrivna avhopparverksamheter. En genomgång har även gjorts av relevanta 

forskningsrapporter om avhopparverksamhet/avhoppare samt annan relevant forskning och 

studier inom området. 

 

Disposition och avgränsningar 

Utredningen är indelad i två delar.  

I första delen redovisas erfarenheter och kunskap från andra kommuners avhopparverksamheter 

men även från Polismyndighetens avhopparverksamhet och de så kallade icke myndighetsdrivna 

avhopparverksamheterna. Här redovisas också vad organiserad brottslighet är och hur den ger sig 

uttryck i Borås, för att därigenom utröna om det finns förutsättningar och behov av en 

avhopparverksamhet i Borås Stad. I denna del ingår också förutsättningar och villkor för statlig 

finansiering till kommuner för avhopparverksamheten och även kort om beräknade kostnader för 

samhället för gängkriminalitet.  

Den andra delen utgör förslaget till en avhopparverksamhet för Borås stad. Det bygger bland 

annat på kunskap, forskning och beprövad erfarenhet, som redovisas i första delen, och som har 

anpassats till en avhopparverksamhet i Borås Stad. Här redovisas förslag till organisering, relevant 

lagstiftning, definitioner och begrepp samt förslag till modell och avhopparprocess i Borås stad.  

 

Avgränsningar 

I utredningen har erfarenheter och kunskap från tre kommuner med olika organisering av 

avhopparverksamheter inhämtats genom möten och annan informationsinhämtning. Det finns 

ytterligare kommuner som har en avhopparverksamhet men information från dessa har endast 

inhämtats genom deras webbsidor på internet. 

Under utredningen har det även konstaterats att kostnader och personella resurser för en 

avhopparverksamhet i Borås stad är svåra att avgöra och/eller bedöma. Detta beroende på att det 

i nuläget inte går att avgöra dels hur många individer som kommer att söka sig till 

avhopparverksamheten och dels andra verksamheters behov av råd och stöd. Därutöver 

tillkommer svårigheten att avgöra antalet ärenden som är avhopparärenden eller särskilda 

avhopparärenden. Detta framfördes i möte med ledningsgruppen för Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 2021-05-27. Vid mötet enades om att de ekonomiska konsekvenserna 

samt personalresurs får redovisas och bedömas under implementeringen och uppbyggnaden av 

avhopparverksamheten. Detsamma gäller frågan om olika rehabiliteringsmetoder hos icke 

myndighetsdrivna avhopparorganisationer.  
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Frågan om avhoppare med hedersmotiv ska vara en av målgrupperna i förslaget till Borås stads 

avhopparverksamhet har diskuterats under utredningens gång. Detta bland annat mot bakgrund av 

vad som framförts i slutredovisningen till regeringsuppdraget om att ta fram ett nationellt 

avhopparprogram.6 Där ges förslaget att samverkan ska ske mellan Länsstyrelsen i Östergötland, 

som har det nationella samordningsuppdraget för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet, och den 

som får det nationella samordningsansvaret för avhopparverksamheten. Här ska identifieras vilka 

specifika behov individer som kommer från en hedersrelaterad kontext har i samband med avhopp.  

Mot bakgrund av ovan utgör för närvarande inte individer med enbart hedersmotiv målgruppen i 

Borås stads avhopparverksamhet.  

 

Inledning 

Att bekämpa brottslighet som begås av kriminella grupperingar var enligt Brottsförebyggande 

rådets, BRÅ:s, Rapport från 2016 – Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar – redan en politisk 

prioriterad fråga år 2016.7 Rapporten var ett regeringsuppdrag till BRÅ att kartlägga tillgången till 

stöd för avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar. I rapporten identifierades ett antal 

områden både som utmaningar men även som framgångsfaktorer för individer som vill lämna 

kriminella grupperingar.  

Regeringen gav i december 2019 Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse 

och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som ska bidra 

till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande 

extremistiska miljöer och grupperingar. Uppdraget har slutredovisats till Justitiedepartementet den 

1 mars 2021, men något beslut har inte fattats (2021-05-05). 

Olika former av den organiserade brottsligheten och dess medlemmar och individer påverkar stora 

delar av lokalsamhället negativt. Polismyndigheten har i sin nationella lägesbild, Kriminell påverkan i 

lokalsamhället8, konstaterat att det i vissa områden i Sverige finns en stark kriminell påverkan på 

lokalsamhället över tid och där brottsligheten är hög. I Polismyndighetens bedömning kategoriseras 

dessa områden i två kategorier, utsatta och särskilt utsatta områden. Av Sveriges 22 särskilt utsatta 

områden finns två av dem i Borås, Hässleholmen/Hulta och Norrby. 

Det som erfarits är att den kriminella påverkan inte bara har verkan på de utpekade stadsdelarna 

utan påverkan sker i hela Borås och berör i stort sett varje Boråsare och besökare på ett negativt 

sätt bland annat genom en ökad otrygghet och begränsningar av rörelsefriheten.9  

I detta förslag till avhopparverksamhet i Borås Stad beskrivs fem kategorier eller former av 

organiserad brottslighet som påverkar Borås på ett negativt sätt. Det är dock inte den organiserade 

brottsligheten i sig som utgör denna påverkan utan det är individer och medlemmar som finns i de 

olika nätverken och organisationerna. Anledningen till att de hamnat i kriminalitet och i destruktiva 

kriminella miljöer finns det forskning kring, vilket utgör en viktig förebyggande faktor för att 

                                                 
6 Slutredovisningen av Kriminalvårdens, Polismyndighetens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett 
nationellt avhopparprogram, KV 2020-1460, sid 11 ff. 
7 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, en nationell kartläggning, 
sid 7. 
8 Kriminell påverkan i lokalsamhället, en lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, Noa 190603, A309.000/2018. 
9 Beslutsunderlag Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet i Borås, 2020-11-30, till Kommunstyrelsens beslut Dnr KS 
2020-00931 1.1.4.3, 2021-01-18. 
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förhindra att individer hamnar i kriminalitet och/eller i organiserad brottslighet. Det finns dock 

inte så mycket forskning om hur dessa individer kan lämna de kriminella 

organisationerna/nätverken. Att få individer till att avbryta och lämna sin kriminella gruppering 

och sitt kriminella leverne kräver särskilda insatser från hela samhället, vilket skapar förutsättningar 

för att minska både otrygghet och ökad brottslighet. 10  

I BRÅ:s rapport 2016:6 framgår att de flesta av de intervjuade avhopparna redan var kriminella när 

de gick med i en gruppering och att de hade haft en problemfylld bakgrund. De sökte acceptans 

och fick gemenskap med de individer som de började begå brott tillsammans med och efterhand 

blev de en del i en kriminell gruppering. Flera avhoppare beskriver att grupperingen är som en 

”familj” eller ”mitt allt”. 11 

I rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter12 framgår ett liknande resultat från intervjuade avhoppare. 

De uppgav att gängen inte sällan fungerar som en surrogatfamilj där individerna kan få en viss 

trygghet, förståelse och respekt men att tillhörigheten till gänget också innebär regler och strukturer 

för tillvaron och att individen ”levererar” som gänget förväntar sig. 

De båda rapporterna visar på det starka band som finns i de kriminella grupperingarna och som 

ofta håller dem kvar i kriminaliteten och tillhörigheten. I BRÅ rapporten 2016:6 framgår att temat 

familj återkommer när forskning, avhopparverksamheter och avhoppare beskriver de vanligaste 

skälen till att en person lämnar en kriminell gruppering – det handlar då om att individerna har 

skaffat en egen familj. En annan vanlig orsak är att individen blivit äldre och tröttnat på den 

kriminella livsstilen och ytterligare ett skäl är att individen blivit hotad eller utsatt för våld från sin 

gruppering. Det kan handla om olika konflikter eller vara direkt länkade till individens önskan att 

lämna grupperingen. 

Det konstateras vidare att behovet av stöd i stor utsträckning är detsamma oavsett om det sker till 

avhoppare eller andra personer som vill lämna ett kriminellt liv. Skillnaden är enligt rapporten att 

en individ som lämnar en kriminell gruppering, organiserad brottslighet, ofta behöver skydd 

eftersom många avhoppare varit utsatta för, eller rädda för att utsättas för hot eller våld från 

grupperingen i samband med att de vill lämna denna.13  

Varje individ i den organiserade brottsligheten är unik, både vad gäller bakomliggande orsaker till 

varför de hamnat i kriminalitet som anledningar och skäl till att de aktivt deltar i de kriminella 

aktiviteterna. Likaså har de olika formerna av organiserad brottslighet olika beteendenormer, regler 

och förhållningssätt (se under avsnittet organiserad brottslighet). Detta innebär att varje individ 

som vill lämna sin kriminella gruppering eller organisation har en för sin person unik situation att 

ta i beaktande, vilket även är viktigt att omhänderta i det stöd och åtgärder som vidtas för att 

individen ska kunna lämna sin kriminella livsstil och tillhörighet.14  

För de individer som vill bryta med sin tillhörighet till den organiserade brottsligheten och sin 

kriminella livsstil är det avgörande att de har en tydlig ingång till var de kan vända sig för att få stöd 

                                                 
10 BRÅ, rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar sid 7 och 8, 17 ff. och Slutredovisningen av 
Kriminalvårdens, Polismyndighetens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram, 
KV 2020-1460, sid 3 ff. och 7. 
11 BRÅ, rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar sid 8 f. 
12 Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och 
kriminalitet. Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, 2021, sid 7 f. 
13 Brottförebyggande rådet, rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, sid 9. 
14 Ibid sid 14 ff. 
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och hjälp. Några kommuner har idag en avhopparverksamhet dit beskrivna individer kan vända sig 

för stöd och hjälp om de vill bryta med sitt kriminella leverne och medverkan i den organiserade 

brottsligheten. De är både organisatoriskt och metodmässigt olika beroende på vilka 

förutsättningar som gäller för respektive kommun, dock är den gemensamma nämnaren och 

framgångsfaktorn samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränser. Det är främst aktörer från 

t.ex. socialtjänst, polis, beroende/missbruksvård, hälso- och sjukvård, kriminalvård, 

arbetsmarknads- och utbildningsaktörer som kan utgöra en viktig del i stödet och hjälpen till de 

som vill hoppa av (se bl.a. vidare under avsnittet tre andra kommuners avhopparverkssamhet).  

En slutsats i sammanhanget är således att det är viktigt att en avhopparverksamhet har tydliga 

riktlinjer, metoder och rutiner som beskriver och definierar vad en avhopparverksamhet är, vad 

kriterierna är för att individen ska bedömas som avhoppare och hur och var handläggningen av 

ärenden i avhopparverksamheten ska handläggas med tydliga ansvars- och rollfördelningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Regeringsuppdrag om ett nationellt avhopparprogram15 

Regeringen gav den 19 december 2019 Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens 

institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt 

avhopparprogram, vilket ska bidra till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna 

kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar. Uppdraget samordnades av 

Kriminalvården och slutredovisades till Justitiedepartementet den 1 mars 2021. Något beslut om 

det nationella avhopparprogrammet har inte fattats (2021-05-05). 

Uppdraget är en del av Regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet och uppdraget är att 

berörda myndigheter uppdras att ta fram ett nationellt avhopparprogram med syfte att samordna, 

förstärka och utveckla de avhopparverksamheter som idag bedrivs enskilt av kommunerna.16 

I slutrapportens sammanfattning anges att det finns ett stort behov av att utveckla och samordna 

samhällets insatser för att förebygga och bekämpa brottslighet, våldsbejakande extremism och 

hedersförtryck samt att samhällets insatser behöver samordnas i en struktur och en strategi som 

skapar förutsättningar för ett långsiktigt sådant arbete.17 

En nationell samordningsstruktur för avhopparverksamheten föreslås där roller och ansvar delas 

in i tre18 nivåer, lokal, regional och nationell; 

Kommun 

Lokal samordning - Operativt arbete med avhopp, gemensamma lägesbilder, samordningsfunktion 

inom respektive myndighetsaktör, struktur för samverkan och kunskapsspridning till medarbetare. 

 

Länsstyrelse 

Regional samordning - Samordning av kommunernas arbete med avhopp, utveckla och stödja 

samverkan mellan aktörer, nätverk för kunskaps- och informationsutbyte. 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Nationell samordning - Kunskapsutveckling, kunskapsspridning, nätverk för samverkan samt 

kunskaps- och informationsutbyte, uppföljning, utvärdering, återrapportering, fördelning av medel. 

 

Det betonas att ansvaret för kommunerna inom ansvarsområdet tydliggörs, vilket bör tas hänsyn 

till i samband med resurstilldelning. Vidare anges att arbetet med strategin avgränsats till att omfatta 

och fokusera på de individer som redan är involverade i kriminella eller våldsbejakande 

extremistiska miljöer eller grupperingar och som visat någon form av motivation till att lämna dessa 

miljöer eller grupperingar.19  

 

Hedersrelaterade motiv  

I rapporten anges att uppdraget även inkluderat att ta ställning till om grupper som agerar mot 

bakgrund av hedersrelaterade motiv ska inkluderas i den nationella samordningsstrategin för 

avhopparverksamhet. Det beskrivs att det som utmärker både hederskontext och 

kriminella/extremistiska handlingar är den betydelse kollektivet har för individens 

                                                 
15 Slutredovisningen av Kriminalvårdens, Polismyndighetens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett 
nationellt avhopparprogram, KV 2020-1460. 
16 Ibid sid 4 f. 
17 Ibid, sid 3. 
18 Ibid, sid 25. 
19 Ibid sid 3 och 7. 
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handlingsutrymme, en omständighet som gör det extra svårt för individen att sluta begå kriminella 

handlingar eller sluta agera i linje med kollektivets normer. Det finns skäl att tro att det i grunden 

finns samma initiala behov av bedömning avseende stöd- och/eller skyddsinsatser för individer 

som vill komma bort från en hederskontext som för de som lämnar organiserad brottslighet och 

våldsbejakande extremism. Det antas därför att det inte finns några konkreta hinder mot att 

använda samma strategiska och strukturella arbetsmetoder för alla dessa individer.  

 

Vidare föreslås att samverkan ska ske mellan Länsstyrelsen i Östergötland, som har det nationella 

samordningsuppdraget för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet, och den som får det nationella 

samordningsansvaret för avhopparverksamheten. Här ska identifieras vilka särskilda behov 

individer som kommer från en hedersrelaterad kontext har i samband med avhopp.20 

 

Kommentar 

Utredarna av förslaget till en avhopparverksamhet i Borås stad har inte funnit något i den 

omfattande slutredovisningen som är motstridigt eller som på annat sätt väsentligt skiljer sig från 

utredningen om ett förslag till avhopparverksamhet för Borås stad. Den nationella 

samordningsstrategin bedöms både stärka, stödja och tydliggöra arbetet med 

avhopparverksamheten i Borås stad.  

 

Vad gäller våldsbejakande extremism har man i slutredovisningen i den nationella samordningsstrategin 

våldsbejakande extremism som en målgrupp i avhopparverksamheten.  

 

I förslaget om en avhopparverksamhet i Borås stad ingår istället våldsbejakande extremism som en 

form av organiserad brottslighet benämnd ideologiskt motiverad organiserad brottslighet. Anledningen till 

detta är att tydliggöra att det är de brottsliga handlingarna, som  genomförs ensamt eller med andra 

medlemmar i den ideologiskt motiverade grupperingen eller organisationen, som är fokus i det 

brottsförebyggande arbetet och i förslaget till en avhopparverksamhet (se vidare avsnittet; 

Organiserad brottslighet i Borås). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Ibid sid 11 ff. 
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Tre andra kommuners avhopparverksamhet  

Under utredningen har kontakt tagits med andra kommuner för att inhämta kunskap om olika 

modeller för avhopparverksamhet.  

 

Nedan sammanfattas tre kommuners avhopparverksamhet. Se kommunernas definition på 

avhoppare, avhopparärenden och ett ärendes avhopparprocess i tabellerna nedan.  

 

Göteborgs stad21 

Avhopparverksamheten bygger på två styrdokument från år 2019; 

 

 Göteborgs Stads policy för arbete med avhoppare, 2019 

 Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare, 2019 

 

I riktlinjen fastställs och tydliggörs definitioner, förutsättningar och ansvarsfördelning för 

avhopparverksamheten.  

 

Avhopparverksamheten ligger organisatoriskt på socialtjänsten och socialförvaltning centrum, som 

har det operativa ansvaret. Socialförvaltning centrum ansvarar för avhoppartelefonen. Det 

strategiska ansvaret för utveckling/uppföljning inklusive operativ samverkan ligger på 

Stadsledningskontorets Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. 

 

Vad gäller ärenden med s.k. särskilda avhoppare har beslut tagits om att avhopparverksamheten år 

2021 ska centraliseras och tillhöra Socialförvaltning centrums stadsövergripande avdelning.  

Avhoppare som kan vara kvar i sitt stadsområde kommer att ansvaras av respektive stadsområdes 

socialförvaltning. Det strategiska ansvaret är kvar på Stadsledningskontoret. 

 

Särskilda avhopparärende är ärenden som kräver särskild kompetens, särskilt snabb 

handläggning och insatser av särskilt slag såsom vid; 

 Grov eller organiserad brottslighet  

 Hög eller påtaglig hotbild  

 Behov av nära samverkan med andra myndigheter 

 Behov av regional eller nationell samordning  

 Andra försvårande omständigheter 

 

I dessa ärenden kan det komma att krävas flytt för avhopparen inom eller från Göteborg. Här 

samverkar avhopparverksamheten med en enhet inom kommunen som heter SPINK (samlad 

placerings- och inköpsfunktion) i frågor om dels skyddat boende och dels vid anlitande av externa 

aktörer i avhopparverksamheten. Se vidare under avsnittet avhopparorganisationer.22  

 

                                                 
21 Uppgifterna om avhopparverksamheten i Göteborgs Stad är inhämtat via digitalt möte med planeringsledare på 
Kunskapscentrum Göteborgs Stad 2020-10-23 och med personal från ”Avhoppartelefonen” 2020-11-05.  
22 Noteringar efter samtal med personal på SPINK 2021-01-21. 
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Helsingborgs Stad23 

Avhopparverksamheten utgår från Helsingborgs socialtjänst, Krimteamet, och är organisatoriskt 

placerad under verksamhetsområde Barn, unga och familj. Teamet består i dagsläget av fem 

socialsekreterare med specialisttjänst och en sektionschef, verksamhetsdelen skapades under 2007. 

 

Krimteamets målgrupp består av barn, unga och unga vuxna 10-21 år som begått, är misstänkta 

eller varit utsatta för brott samt befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller missbruk. I uppdraget 

ingår även att avbryta och förhindra kriminalitet och våldsbejakande extremistiska miljöer. 

 

De personer som vill lämna en kriminell miljö får stöd genom en specialistgrupp i 

linjeverksamheten som har nära samverkan med polis. Två socialsekreterare är lokaliserade på 

polishuset i Helsingborg och sitter tillsammans med polisens ungdomsutredare och 

områdespoliser. Krimteamet tar även kontakt med samverkanspartners som kan stötta personen i 

sin väg ut ur hot och kriminalitet.  

 

För att kunna påverka att unga människor inte begår brott måste arbetet inriktas på flera plan såsom 

individen, familjen, kamrater/skola/fritid, närsamhällets risker och möjligheter samt samhällets 

struktur/funktion och normer. Krimteamets mål och syfte är att arbeta för att tidigt upptäcka barn 

och unga i riskzon genom att involveras i ett tidigt skede. 

 

Malmö Stad24 

 

Avhopparverksamheten i Malmö, som startade år 2012, utgår från Konsultationsteamet under 

plattform Malmö och är organisatoriskt placerat under, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

Den som lever under hot eller vill lämna/bryta med ett kriminellt liv kan få stöd av 

konsultationsteamet.  

 

Konsultationsteamet drivs av Malmö stad och polisen. Genom tätt myndighetssamarbete hjälper 

teamet avhoppare från kriminalitet och liknande destruktiva miljöer. Teamet, som består av 5 

samordnare, arbetar inom områdena avhopparverksamhet, våldsbejakande extremism och ”Sluta 

skjut”.  

 

På första mötet med samordnare från Konsultationsteamet och polis görs hotbildsbedömning av 

polisen (främst från enheten för grova brott).  

 

Teamet arbetar med tre huvudgrupper; kriminella individer med bekräftad hotbild, avhoppare och 

viss hjälp till anhöriga eller ostraffade personer som utsätts för press av kriminella.  

 

                                                 
23 Digitalt möte 2020-11-10 med sektionschef på barn, unga och familj, socialförvaltningen Helsingborg och 
information på webbsidan https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-
unga/krimteamet/ 
24 Informationsträff via digitalt möte 2020-12-17 med Malmö stads konsultationsteam samt information på 
webbsidorna https://malmo.se/Plattform-Malmo.html och https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-
sakerhet/Rad-och-stod/Stod-for-avhoppare.html  

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/krimteamet/
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/krimteamet/
https://malmo.se/Plattform-Malmo.html
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Rad-och-stod/Stod-for-avhoppare.html
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Rad-och-stod/Stod-for-avhoppare.html
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Kommunernas definition på avhoppare, avhopparärende, arbetsprocessen och 

erfarenheter25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Se fotnot 21, 23 och 24. (Representanterna från kommunerna har läst igenom/återkopplat maj 2021).  
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Avhopparorganisationer 

Avhopparverksamhet och stöd till avhoppare delas in i två kategorier; myndighetsdrivna- och icke 

myndighetsdrivna avhopparverksamheter.26 

I de myndighetsdrivna är det framförallt polisen och/eller socialtjänsten som är de centrala 

aktörerna. Den gemensamma nämnaren är att de arbetar specifikt med avhoppare inom sitt 

geografiska ansvarsområde och erbjuder avhopparna skydd. De icke myndighetsdrivna 

avhopparverksamheterna verkar istället över hela landet och kan erbjuda sina tjänster, t.ex. till 

socialtjänster, för att hantera avhoppare.27 

De icke myndighetsdrivna avhopparverksamheterna har större olikheter mellan organisationerna 

än de myndighetsdrivna sett till målgrupp, arbetsmetoder och strukturer. Det som är gemensamt 

är dock att de vänder sig till avhoppare i hela landet, att de inte kan erbjuda avhopparna skydd 

(förutom då avhopparna enbart har en lokal hotbild) och att de i större utsträckning kan erbjuda 

stöd såsom arbetsträning, påverkansprogram, stödboende och samtalsstöd. De flesta 

organisationer erbjuder avhopparna en kontaktperson som bistår med samtalsstöd, praktiskt stöd 

och hjälp med sociala nätverk.28 

 

I rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter framgår bland annat att just stödet av en kontaktperson är 

en viktig framgångsfaktor för att lämna en brottslig bana och hjälp med att skilja det brottsliga 

förflutna från nuet samt att det till avhopparen ges viss övervakning och social kontroll såväl stöd 

som uppmuntran.29  

 

Göteborgs Stad använder sig av icke myndighetsdrivna avhopparorganisationer i sin 

avhopparverksamhet i vissa fall. De anlitas efter uppdrag från socialtjänsten/ 

avhopparverksamheten genom en särskild enhet, SPINK (samlad bedömnings- och 

inköpsfunktion). Utifrån de behov och unika förutsättningar som avhopparen har föreslås ett antal 

avhopparorganisationer som har förutsättningar och kunskap att hantera dessa behov. Förfarandet 

är följande; 

 

 Vid särskilda avhopparärenden ansöker/anmäler socialtjänsten om skyddat boende hos 

SPINK.  

 Avhopparens specifika problembild jämförs mot relevanta externa aktörer. 

 Kontakt med externa aktörer för att undersöka om de har efterfrågad kompetens för ärendet. 

 SPINK återkopplar till socialtjänsten med förslag på externa aktörer, oftast 3 stycken.  

 Socialtjänsten beviljar vilken insats som blir aktuell, d.v.s. om avhopparen ska få hjälp via en 

extern aktör och vilken extern aktör som väljs för det skyddade boendet.  

                                                 
26 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, en nationell kartläggning, 
sid 10.  
27 Ibid sid 10 och 36. 
28 Ibid, sid 41. 
29 Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och 
kriminalitet, sid 7 och 29. 
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 Kostnaden för en extern aktör, vilka direktupphandlas då de faller under ”skyddat boende”, 

varierar mellan 1600 - 3000 kr/dygn mellan aktörerna. Ett avhopparärende kräver minst ett år 

med ”beskydd/vård” för att få effekt. 30 

 

Placeringshandläggaren vid SPINK i Göteborgs stad informerade31 om att de för närvarande främst 

använder nedanstående leverantörer/icke myndighetsdrivna organisationer vad gäller 

avhopparverksamheter inom skyddat boende och som är inriktade mot kriminella avhoppare: 

 Fryshuset-Passus 

 Omsorgs Companiet – Projekt X 

 Catena Stöd & utveckling 

 MM Framtid 

 Vejbyhem skyddat boende 

Kommentar 

Som tidigare redovisats är de icke myndighetsdrivna avhopparverksamheterna olika vad gäller 
metoder, möjligheter och målgrupper. De kan också erbjuda olika former av stöd och insatser till 
avhoppare. Likaså är varje individ som vill lämna kriminalitet och destruktiva miljöer unik vad gäller 
bakgrund, levnadssituation och problembild. Av denna anledning har inte denna utredning 
redovisat vilka metoder och möjligheter till stöd varje icke myndighetsdriven avhopparverksamhet 
har.  

Utredarna föreslår att samtliga relevanta icke myndighetsdrivna avhopparverksamheter bjuds in till 

Borås stads blivande avhopparverksamhet, för att närmare presentera och redovisa dels vilka 

metoder de använder och dels vad de kan erbjuda för stöd och hjälp till målgruppen. 

 

Statliga medel till kommuner för avhopparärenden 

Polismyndigheten får extra avsatta medel för avhopparverksamhet riktat mot kommunala 

förvaltningar och organisationer som arbetar med avhopparverksamhet. Enligt Polismyndigheten 

gäller det kostnader för en specifik individ som bedöms som avhoppare enligt polisens definition 

för avhoppare. Det är Polismyndighetens Nationella avdelning, (Noa) som beslutar och 

administrerar bidragen och, som enligt regleringsbrevet 2020, får fördela högst 10 miljoner 

kronor.32 

 

Vid en ansökan från kommuner finns det villkor för statliga medel från Polismyndigheten. Ett krav 

är att individen uppfyller Polismyndighetens definition för avhoppare samt uppfyller myndighetens 

kriterier och villkor. Dessutom ska den sökande kommunen ha en samverkan med den regionala 

eller lokala avhopparsamordnaren vid Polismyndigheten. Polismyndighetens definition av en 

avhoppare är: 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. 

                                                 
30 Noteringar efter samtal med personal på SPINK 2021-01-21.  
31 Noteringar efter samtal med personal på SPINK 2021-04-12. 
32 https://www.avhoppare.se/om-avhopparverksamhet/polisen/, besökt 2021-05-03. 

https://www.avhoppare.se/om-avhopparverksamhet/polisen/
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Följande kriterier och villkor vara ska också vara uppfyllda: 18 år och motiverad, har ett skyddsbehov och 

har lämnat samtycke till informationsutbyte och ska underteckna en överenskommelse om villkor. Utöver detta 

finns ett antal villkor för att kunna ta del av statliga medel.33 

 

Om en kommun anlitar en etablerad avhopparorganisation till hjälp för en avhoppare, som faller 

under Polismyndighetens kriterier och villkor, är det möjligt att söka finansiering genom 

Polismyndighetens statliga medel.34   

 

 

Polismyndighetens organisation och avhopparverksamhet 

Sverige är indelat i sju polisregioner där Borås tillhör Polisregion väst som omfattar Västra 

Götalands- och Hallands län. Polisregionerna är sedan indelade i polisområden. Det finns fem 

polisområden i Polisregion väst, Borås kommun tillhör Polisområde Älvsborg. Polisområdena är 

organiserade i lokalpolisområden där Borås kommun tillhör Lokalpolisområde Borås. Utöver 

polisregionerna är Polismyndigheten även organiserad i nationella avdelningar (Noa).35 

Polismyndighetens Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet (Bops) är organiserad i en av 

Polismyndighetens nationella avdelningar och det finns Bops-enheter/sektioner i varje polisregion 

och polisområde.36 

I Polismyndighetens riktlinjer för Brottsoffer och personskyddsverksamheten (Bops) framgår att 

polisens avhopparverksamhet är en del av denna verksamhet och Bops ska bistå andra myndigheter 

och organisationer med råd, stöd, riskanalyser och vid behov skyddsåtgärder för att skydda 

avhopparen 37  

Polismyndighetens organisation för avhopparverksamhet är under uppbyggnad.  Enligt Polisregion 

västs regionala avhopparsamordnare har arbetet påbörjats i regionen och de kommer sannolikt att 

utgå från och i stora delar använda sig av samma handlingsplan och arbetsbeskrivning som 

Polisområde Stockholm redan fattat beslut om.  

I Stockholms handlingsplan och arbetsbeskrivning framgår det att det i varje polisregion ska finnas 

en regional avhopparsamordnare som har ett regionalt samordningsansvar i avhopparfrågor. I 

uppdraget anges bland annat att den regionala avhopparsamordnaren ska utgöra ett stöd till 

polisområden och lokalpolisområden i avhopparfrågor samt att de ska ta fram underlag och initiala 

bedömningar till socialtjänsten. Den regionala avhopparsamordnaren kan också arbeta operativt i 

avhopparärenden både som stöd och mentor. I särskilda avhopparärenden ska den regionala 

avhopparsamordnaren delta. 

Vidare framgår att det i varje polisområde ska finnas en person som samordnar avhopparverksamheten 

på polisområdesnivå. Denna funktion är länken mellan regional- och lokal nivå i det strategiska arbetet 

kring avhopparverksamheten men arbetar aldrig operativt i avhopparärenden.  

I varje Lokalpolisområde ska det finnas en lokal avhopparsamordnare. Denne ansvarar för bland annat 

samverkan med socialtjänst. Den lokala avhopparsamordnaren ska även underlätta och stödja 

                                                 
33 Villkor för statliga medel från Polismyndigheten till kommuner för avhopparärenden, 2021-03-23. 
34 Ibid, 1 §. 
35 https://polisen.se/om-polisen/organisation/, besökt 2021-05-07. Se organisationsschema pdf.  
36 Polismyndighetens riktlinjer för Brottsoffer och personsäkerhetsverksamheten PM 2017:6, sid 11ff. 
37 Ibid sid 21, 10.2. 

https://polisen.se/om-polisen/organisation/
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arbetet i operativa ärenden både inom polisens avhopparverksamhet och i kommunens 

avhopparverksamhet samt genomföra hot- och riskbedömningar på individnivå. 38 

Som tidigare nämnts är avhopparorganisationen i Polisregion väst under uppbyggnad. 

Lokalpolisområdeschefen i Borås är intresserad och har ambitionen att utveckla arbetet inom 

lokalpolisområdet med bland annat en lokal avhopparsamordnare. Utbildning av lokala 

avhopparsamordnare planeras efter sommaren 2021.39 

 

Polismyndighetens definition på avhoppare  

 ”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.” 

Förutom de grundläggande kriterierna har Polismyndighetens avhopparverksamhet en åldersgräns 
på 18 år. Det ska finnas en dokumenterad hotbild och ett skyddsbehov.  
 
Personen måste även förbinda sig att inte begå kriminella handlingar och inte missbruka droger 
samt medverka i återkommande samtal och göra drogtester.40  
 

 

Brottsförebyggande rådets, BRÅ:s, definition på avhoppare  

 
I BRÅ:s rapport 2016:6 – Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar definieras, för studiens 
avgränsning av begreppen, kriminell gruppering och avhoppare som:   
 
”Med kriminell gruppering avses en relativt stabil gruppering där individer som ingår i den på ett organiserat sätt 
bedriver grövre brottslighet. Grupperingens vålds- och skrämselkapital utgör en viktig del av identiteten, såväl för 
grupperingen som för individerna som ingår i den, vilket också försvårar möjligheten att lämna grupperingen”. 
 
”Med avhoppare avses en person som är folkbokförd i Sverige och som har ingått i, eller haft koppling till, en 
kriminell gruppering enligt definitionen ovan, på ett sådant sätt att det blir svårt att lämna grupperingen. En 
avhoppare ska också vara motiverad att lämna den kriminella grupperingen….”  
 
Vad gäller målgruppsdefinition i specifika avhopparverksamheter beskrivs dessa i BRÅ:s studie 
gällande polisens avhopparverksamhet i Stockholm och Bergslagen samt för Göteborg och 
Malmö41. Under utredningen har mer aktuell information samlats in från avhopparverksamheterna 
i tre olika kommuner (Göteborg, Helsingborg och Malmö, se ovan).    
 
 
 
 
 

                                                 
38 Mailkonversation med Region väst, regionala avhopparsamordnaren (210429 och 210503 m.fl.) samt med Borås 
lokalpolisområdeschef (210429). 
39 Mailkonversation med lokalpolisområdeschefen Borås (210429 m.fl.). 
40 https://www.avhoppare.se/om-avhopparverksamhet/vanlig-sida-1-h1/(webbsidan drivs av Länsstyrelsen Skåne 
och Polisregion Syd), besökt 2021-04-27. Villkor för statliga medel från Polismyndigheten till kommuner för 
avhopparärenden, 2021-03-23, sid 1.  
41 BRÅ rapport 2016:6 sid 21 och 35 ff. 
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Finns behov av en avhopparverksamhet i Borås? 

Ur Polismyndighetens nationella kartläggning om utsatta och särskilt utsatta områden (2019) 

framgår att Sverige har 22 bostadsområden som är att bedöma som särskilt utsatta.  

 

I dessa områden finns parallella samhällsstrukturer, extremism såsom systematiska kränkningar av 

religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och 

rättigheter. I ett utsatt område sker också offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje 

man samt öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället. Av de 22 särskilt 

utsatta områdena har Borås två av dessa, Hässleholmen/Hulta och Norrby. 42 

 

Närvaron av den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken utgör en stark anledning 

till Polismyndighetens bedömning och den kriminella påverkan både på stadsdelar och i ett 

”helastadenperspektiv”. Slutsatsen är att det därför är viktigt att tydliggöra definitionen av 

organiserad brottslighet och i vilka former den finns i Borås samt hur den ger sig i uttryck. Detta 

för att kunna avgöra hur och på vilket sätt den ska förebyggas och motverkas samt även för att 

kunna avgöra vilket stöd och hjälp som behövs till de som vill lämna det kriminella livet. 

 

Organiserad brottslighet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) konstaterar i sin rapport Kriminella nätverk och grupperingar att 

begreppet organiserad brottslighet är mångfacetterat och innehåller en mängd olika associationer 

och definitioner. Detta innebär enligt BRÅ att det inte går att rikta åtgärder mot organiserad 

brottslighet i största allmänhet utan i stället bör metoderna ta sikte på vad som kännetecknar olika 

former av organiserad brottslighet.43 Brå menar att grunden handlar om att det finns en kriminell 

miljö som binds samman i olika former av relationsbaserade nätverk och i denna miljö bildas 

grupper och konstellationer. BRÅ kategoriserar de olika formerna i fyra olika begrepp.44 

 

1. Självdefinierande grupper som själva lyfter fram sin grupptillhörighet i form av namn, attribut och 

medlemskap, t.ex. mc-gäng. 

2. Icke namngivna grupper är ett samlingsnamn för olika typer av relationsbaserade nätverk som inte 

har ett självtilldelat eller externt tilldelat namn. Har en lösare kontur än de självdefinierande 

grupperna men det finns ofta ett starkt lojalitetsband, t.ex. stadsdels- och förortsbaserade 

grupper, familje- och släktbaserade grupper. 

3. Externdefinierade grupper är grupper som inte själva beskriver sin grupptillhörighet genom namn, 

attribut och symboler utan tilldelas namn av antingen polisen eller medierna och här återfinns t.ex. 

stadsdels- och förortsgrupperingarna. 

4. Projektbaserade konstellationer är enligt BRÅ projektgrupper som sätts ihop för att bedriva en 

vinstgivande kriminell verksamhet såsom narkotikaförsäljning, bedrägerier eller omfattande 

stölder. Här återfinns samtliga övriga kategorier av medlemmar. Dock menar BRÅ att alla personer 

som ingår i projektbaserade konstellationer inte är yrkeskriminella utan är bara ”behjälpliga” då 

och då.  

                                                 
42 Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Kriminell påverkan på lokalsamhället, en 
lägesbild för utvecklingen i utsatta områden (2019-06-03) sid 4 ff. 
43 BRÅ, Rapport 2016:12 Kriminella nätverk och grupperingar -Polisers bild av maktstrukturer och marknader, sid 22 f, 126 f. 
44 Ibid sid 9 ff. 
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Polismyndigheten använder EU:s definition av organiserad brottslighet45. Minst sex av kriterierna 

ska uppfyllas enligt Europeiska unionen för att det ska röra sig om organiserad brottslighet. 

Punkterna 1,3,5 och 11 måste vara uppfyllda. 

1. Samarbete mellan fler än två personer. 
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 
4. Någon form av disciplin och kontroll. 
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 
6. Verksamhet på lokal nivå. 
7. Användning av våld eller andra metoder för hot. 
8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 
9. Deltagande i penningtvätt. 
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller 

ekonomi. 
11. Strävan efter vinning och/eller makt. 

Slutsatser som kan dras av ovanstående är att organiserad brottslighet är mångfacetterat och vad 

begreppet står för samt vad som åsyftas varierar beroende på vem, hur och när termen används. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att veta vad som kännetecknar de olika formerna av organiserad 

brottslighet för att åtgärder, aktiviteter och förebyggande arbete ska bli effektiva och träffa rätt.  

 

Det är också av betydelse att veta vad det är för kategori av den organiserade brottsligheten som 

individerna i den kriminella grupperingen verkar i. Detta för att dels finna rätt metoder för olika 

former av påverkan för att få individerna att lämna miljön och dels för att använda effektiva och 

rätt metoder för de som beslutat att lämna den destruktiva kriminella miljön.  

 

Med andra ord är det av vikt att först klara ut vad det är för form av organiserad brottslighet innan 

man kommer fram till hur och vilka åtgärder och insatser som ska sättas in.  

 

Organiserad brottslighet i Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har uppdraget att arbeta 

strategiskt förebyggande mot bland annat organiserad brottslighet. I detta arbete är det viktigt att 

det generella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är effektivt och sker inom samtliga 

områden i lokalsamhället. Insatser mot den organiserade brottsligheten kräver dessutom oftast 

andra metoder exempelvis risk-, hot- och konsekvensbedömningar, förhållningssätt och 

samverkansformer i det strategiska och operativa förebyggande arbetet. 

 

Våldsbejakande extremism 

 

Individer som ingår och är aktiva i våldsbejakande extremistiska miljöer och organisationer bedöms 

ingå i kategorin ideologiskt motiverad organiserad brottslighet, d.v.s. avhoppare inom målgruppen 

i förslaget om en avhopparverksamhet i Borås stad.  

 

                                                 
45 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/, besökt 2021-04-28. 
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Anledningen till ovan är att tydliggöra att det är de brottsliga handlingarna, som ofta genomförs 

med andra medlemmar i den ideologiskt motiverade grupperingen eller organisationen, som är 

fokus i det brottsförebyggande arbetet (se nedan under avsnittet Ideologiskt motiverade). 

 

CKS har identifierat förekomst av fem kategorier av den organiserade brottsligheten i Borås som 

de mest tongivande och som påverkar både lokalsamhället och våra verksamheter i Borås stad på 

ett negativt sätt.  

 

De kategorier/begrepp som används vad gäller organiserad brottslighet i Borås är46: 

 Kriminella nätverk 

 Kriminella organisationer 

 Projektbaserade organisationer/nätverk 

 Ideologiskt motiverade 

 Familje-/släkt- och klanbaserade 

 

Kriminella nätverk 

I Borås bedömer polisen att det finns ett antal kriminella nätverk som är löst sammansatta och som 

binds samman genom bland annat sociala strukturer och lojaliteter. Det finns ingen direkt 

formaliserad organisationsstruktur i nätverken utan de hålls samman genom olika tongivande 

aktörer, som främst genom sin kriminalitet och hot/våldskapital tar sig och får en ledande roll i 

respektive nätverk. I Borås är de kriminella nätverken knutna till olika stadsdelar utan att för den 

skull medlemmarna i nätverket är bosatta på stadsdelen. I Borås finns de kriminella nätverken 

främst på stadsdelarna Norrby, Hässleholmen, Sjöbo och Kristineberg. En långdragen konflikt 

mellan nätverken på Hässleholmen och Norrby har genom åren inneburit både mord, skjutningar 

och andra grova våldsbrott både i stadsdelarna och runt om i Borås47.  

 

Narkotikahantering och narkotikaförsäljning är nätverkens främsta finansiering men även grova 

bedrägerier, personrån och grova stölder är en del av finansieringen. Det finns en hierarki i 

nätverken trots att det inte finns någon formaliserad organisationsstruktur och det finns även ett 

ofta outtalat bestraffningssystem och regelverk inom nätverken. Det sker sällan rekrytering till 

nätverken utan personer ”glider in” i de kriminella miljöerna av olika orsaker. Under den senaste 

tiden har det uppmärksammats att deltagarna i nätverken blir allt yngre och mycket unga personer 

används som s.k. ”springisar” vilket innebär att de förflyttar narkotika, vapen och andra ärenden 

för nätverket, främst utnyttjas de för att de inte är straffmyndiga.48 

 

Kriminella organisationer 

I de kriminella organisationerna återfinns bland annat kriminella mc-klubbar. I Borås har ingen av 

dessa kriminella organisationer etablerat sig, det finns dock medlemmar som ingår i några av dessa 

som är bosatta i staden och det finns även en viss koppling till näringslivet. De kriminella 

organisationerna har en formaliserad organisationsstruktur som är hierarkisk uppbyggd med tydliga 

                                                 
46 Beslutsunderlag Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet i Borås, 2020-11-30, till beslut Dnr KS 2020-00931 1.1.4.3, 
2021-01-18. 
47 Avstämd lägesbild med Lokalpolisområde Borås, 2021-04-27.  
48 Ibid.  
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roller och positioner där medlemmarna kan göra ”karriär” och det finns tydliga regler och 

bestraffningssystem.49 

 

Projektbaserade 

Den projektbaserade organiserade brottsligheten kan utgöras av medlemmar och individer från de 

övriga kategorierna av organiserad brottslighet. De skapas främst för och inom den ekonomiska 

brottsligheten där ett brottsupplägg t.ex. kräver en helt ostraffad styrelse i ett bolag eller att det 

finns en viss profession i bolagets styrelse men att de verkliga företrädarna för bolaget, oftast 

yrkeskriminella, inte skyltar med sina namn.  

 

I Borås stad har de projektbaserade organiserade brottsligheten uppmärksammats i företag som 

ansöker om LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemsjukvården samt även inom 

föreningsstödsverksamheten.50 

 

Ideologiskt motiverade 

I den ideologiskt motiverade51 organiserade brottsligheten återfinns organisationer och andra 

grupper av individer som med våld och andra odemokratiska metoder vill påverka och förändra 

vårt demokratiska samhälle. De tre extremismmiljöerna i Sverige är enligt Säkerhetspolisen för 

närvarande den våldsbejakande islamistiska miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och 

den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.  Att kategorin ideologiskt motiverad organiserad 

brottslighet finns som en målgrupp i avhopparverksamheten har sin förklaring i att det inte är själva 

ideologin som är problemet utan de kriminella handlingar som individerna i dessa grupper 

genomför för sina ideologiska syften. 52 Gällande Borås rapporterade Försvarshögskolan år 2018 

om individer och grupper som tillhör och/eller sympatiserar med organisationer och grupperingar 

som har en våldsbejakande extremistisk inriktning.53  

 

Familje-/släkt- och klanbaserade 

Vissa familjer och/eller släkter har individer som är yrkeskriminella och använder sig av sin familje-

/släkttillhörighet för att begå brott. Oftast finns ett starkt våldskapital och en kriminell identifiering 

genom familje- och/eller släktnamnet som innebär fördelar i den brottsliga verksamheten. 

Lojaliteter är starka inom familjerna/släkterna och oftast är det ”den äldste” som innehar en tydlig 

ledarroll. I Borås finns ett antal sådana familjer/släkter främst i kommunens särskilt utsatta 

områden.  

 

Klaner fyller oftast en social funktion för sina klanmedlemmar. Det kan finnas olika former av 

motsättningar mellan de olika klanerna och även mot samhället i övrigt. Kunskapen om 

                                                 
49 Avstämd lägesbild med Lokalpolisområde Borås, 2021-04-27. 
50 Avstämt med Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS.  
51 Definition av ideologiskt motiverade brott återfinns i regeringsuppdraget till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen; 
Utveckling av arbetet mot politiskt motiverad brottslighet, Ju2017/08661/PO och definieras där på sid 4 som ” Ideologiskt 
motiverade brott är de brott som begås inom en våldsbejakande extremistmiljö och de kan vara både politiskt eller 
religiöst motiverade”.  
52 https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html, besökt 2021-05-07 och 
Säkerhetspolisens årsbok 2020, sid 48 ff. samt Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet, Polismyndigheten, 
Nationella operativa avdelningen, 2017, sid 6 och 16 f.  
53 Mellan salafism och salafistisk jihadism, Försvarshögskolan juni 2018, sid 106 ff. och 166 ff. 

https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html
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klanbrottslighet och kriminalitet är för närvarande låg i Borås stad men yttringar som främst kan 

härledas till förföljelser, diskriminering och hedersförtryck kan vara uttryck för klanstrukturerna, 

vilket är en form av organiserad brottslighet.54  

 

Sammanfattningsvis finns samtliga fem kategorier av organiserad brottslighet etablerade i staden 

och de påverkar både invånare och Borås stads verksamheter på ett påtagligt negativt sätt.   

 

Individerna i den organiserade brottsligheten – skäl och anledningar till avhopp 

Det går inte att generalisera om anledningen till att vissa personer hamnar i kriminella miljöer och 

i organiserad brottslighet. Det finns mycket forskning och förklaringsmodeller av anledningar till 

att vissa personer hamnar i kriminalitet och destruktiva miljöer. Det förebyggande arbetet mot unga 

och unga i riskzon är ett avgörande och ytterst viktigt arbete för att förhindra både rekrytering till 

organiserad brottslighet och/eller att unga glider in i kriminalitet. 

 

Det förebyggande arbetet är som nämnts viktigt men när individer hamnar i eller har anslutit sig 

till kriminella nätverk eller andra former av organiserad brottslighet krävs andra metoder, stöd och 

hjälp om individerna vill lämna dessa miljöer och livsstil.  

 

I rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter55 och i BRÅ:s rapport Stöd till avhoppare från kriminella 

grupperingar56 har intervjuade avhoppare uppgivit att gänget eller grupperingen är som en 

surrogatfamilj, att gänget är avhopparens ”allt”.  

 

Avhoppare har också uttryckt att det är svårt att lämna gänget eller tillhörigheten eftersom det 

erbjuds en typ av helhetslösning där stöd, tillhörighet, vänskapsrelationer, bostad och 

försörjningsmöjligheter ingår.57 Detta benämns som en slags ram runt tillvaron där sociala band, 

rutiner, viss tillhörighet och kontakter etableras. Att lämna en sådan ram innebär att de måste finna 

en ny ram inom vilket livet kan utspela sig.58 

 

Den yrkeskriminella har inte sällan ett upparbetat socialt kapital inom ”sin” krets och konkurrerar 

med andra brottsaktiva om skrämselkapital, kontakter med andra kriminella med högt 

skrämselkapital, synlig tillhörighet till ”rätt” gruppering eller via manifesterandet av 

konsumtionsgods.59 

 

Slutsatsen av ovanstående torde vara att det inte är självklart och lätt att lämna ”sin familj eller sitt 

allt”. Det måste ersättas med något motsvarande men som inte innehåller destruktivitet eller 

kriminalitet. Det kan finnas många anledningar till att individer vill lämna det kriminella livet och 

sin tillhörighet. 

                                                 
54 Avstämd lägesbild med Lokalpolisområde Borås, 2021-04-27 samt Lägesbild Norrby perioden 2014-2019.  
55 Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och 
kriminalitet, sid 7. 
56 BRÅ rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, en nationell kartläggning, sid 9.  
57 Ett smörgåsbord av möjligheter, sid 7. 
58 Ibid, sid 9. 
59 Ibid, sid 9. 
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På samma sätt som gänget eller grupperingen utgjort, som avhoppare uttryckt det, en surrogatfamilj 

så är det ofta temat ”familj” eller mer specifikt ett ökat familjeansvar när individerna skaffar en 

egen familj som enligt avhopparverksamheter, avhoppare och forskning anger som det vanligaste 

skälen till att individer lämnar en kriminell gruppering. En annan vanlig anledning till avhopp som 

anges är att individerna blivit äldre och tröttnat på den kriminella livsstilen men även att det är 

vanligt att individen utsatts för hot och våld från sin gruppering, då de av olika anledningar hamnat 

i konflikt med grupperingen. Hoten och våldet kan också vara direkt länkade till avhopparens 

önskan att lämna den organiserade brottsligheten.60 

 

I ovan nämnda rapporter framkommer likande resultat av skäl och anledning vad gäller att ansluta 

sig och att lämna kriminaliteten och gänget. I den värderande analysen av Passus framkommer och 

belyses vikten av betydelsen av specifika sociala band under avhopparprocessen, vilket stöds av 

forskning som pekar på att motivationen att upphöra med brott ofta påverkas av hur omgivningen 

förhåller sig, t.ex. en terapeut eller en avhoppares handledare.61 

 

Det framkommer även att det missmodigt påstås vara svårt att rehabilitera gängkriminella. 

Forskningsläget indikerar dock motsatsen när stöd ges på rätt sätt, är omfattande och använder 

beforskade metoder kan man räkna med ca 30 % bättre effekt än när inget görs. Vidare belyses 

vikten av att stödet till avhoppare måste utformas individuellt och att den behandlande personalen 

bör ha kompetens som går utanför själva behandlingsmodellen.62 

 

I den värderande analysen hänvisas bl.a. till Sampson och Laub (2016:328) och det pekas på att 

individens vilja behöver stödjas av ett sammanhang och där socialt arbete, polisiära insatser, 

fängelsevistelser och stöd efter avslutat straff tillsammans väger tungt för beslutet att lämna en 

kriminell livsstil.63 

 

Kostnader för gängkriminalitet 

Det är svårt att beräkna kostnader för kriminalitet. Det är dock otvetydigt så att samhället sparar 

pengar på att förebygga rekrytering till kriminalitet och/eller att stödja individer att lämna en 

kriminell bana. De skattningar som gjorts av de kostnader som genereras av en kriminell karriär 

med utanförskap på arbetsmarknaden, straffpåföljder och egen utsatthet för brott som följd ger en 

signal om värdet i att satsa på förebyggande och rehabiliterande insatser.64  

 

I Fryshusets sammanfattning Vänd dem inte ryggen (2012) anges att det grovt kan uppskattas att 

en individ med 15 år i ett kriminellt gäng under perioden kostar samhället drygt 23 Mkr.65 För varje 

person som hjälps bort från gängkriminalitet och den organiserade brottsligheten skulle samhället 

spara miljontals kronor varje år. Det skulle dessutom innebära reducerat lidande för offer, vittnen 

och anhöriga.66 

                                                 
60 Ett smörgåsbord av möjligheter, sid 7 och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från 
kriminella grupperingar, en nationell kartläggning sid 9 ff. 
61 Ett smörgåsbord av möjligheter, sid 7. 
62 Ibid, sid 8. 
63 Ibid, sid 8 f. 
64 Ett smörgåsbord av möjligheter, sid 26.  
65 Vänd dem inte ryggen, Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer. Lundmark-Nilsson & Nilsson, 2012, sid 82. 
66 Ett smörgåsbord av möjligheter, sid 26. 
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DEL II 

 

FÖRSLAG TILL AVHOPPARVERKSAMHET FÖR BORÅS STAD 

 

Borås stads modell för avhopparverksamheten 

Nuvarande organisation  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lags sägs om socialnämnd gällande kommunens individ- och 

familjeomsorg.67 Ansvaret gäller med undantag av ekonomiskt bistånd, som ligger på 

Arbetslivsnämnden, eller annan uppgift enligt socialtjänstlagen som åvilar Sociala 

omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller annan nämnd. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänst vad gäller insatser till barn och deras 

familjer samt unga vuxna och vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.68 Förvaltningen 

arbetar för att all vård ska ges med stöd av socialtjänstlagen, att den ska ske i nära samarbete med 

berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus.  

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är idag indelad i två verksamhetsområden; Barn och 

Unga (0-17 år) och Unga Vuxna/Vuxen (18 år -).69 Ärenden inom båda områdena handläggs i 

huvudsak utifrån inkommen ansökan eller orosanmälan.70  Fokus är att vården (insatser) ska ges 

med stöd av socialtjänstlagen, men inom verksamhetsområdena finns tillämpning av 

tvångslagstiftningen LVU (lag om särskilda bestämmelser om vård av unga) samt LVM (lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall).  

 

Lagstiftning kopplat till avhopparverksamhet 

Lagbestämmelser som ligger till grund för arbetet med avhopparverksamheten är;  

 Socialtjänstlagen (2001:453)  

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 2 kap 1 § har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Personer som lämnar kriminella grupperingar 

är ofta i olika former av insatser från socialtjänsten, såsom ekonomiskt bistånd, tillfälligt boende 

och missbruksvård. Socialtjänsten i den kommun eller stadsdelsförvaltning som den sökande är 

folkbokförd i beslutar om dessa insatser utifrån en individuell behovsprövning. Personer som är 

hotade likställs med brottsoffer, och då har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Enligt 5 kap 11 § SoL 

                                                 
67https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/individochfamiljeomsorgsnamnden
.4.57c85441578f0628c826ee5.html, besökt 2021-05-03. 
68 Ibid. 
69https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforva
ltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e6924.html, besökt 2021-05-03. 
70 https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga.4.3e7e2a4a157cbccb6118dabd.html, besökt 
2021-05-05.  
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hör det till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp.71  

 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)  

Ärenden inom olika myndigheter omgärdas av sekretessbestämmelser. För att samverkan ska 

kunna ske kring en avhoppare krävs att individen lämnar samtycke för att sekretessen ska brytas.72  

 Polislagen (1984:387).  

Polisen har enligt polislagen i uppdrag att verka brottsförebyggande. Polisen har också ansvar för 

att skydda människor som blir hotade, t.ex. avhoppare från kriminella grupperingar.73 

 

Erfarenhet hos IFO – nuvarande uppdrag 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen möter redan idag barn och unga samt unga vuxna/vuxna 

individer som har en kriminalitetsproblematik och ett skyddsbehov ofta i kombination med olika 

former av utsatthet, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att det föreligger en 

samsjuklighetsproblematik.  

 

Med andra ord möter individ- och familjeomsorgen personer som vill lämna kriminella miljöer och 

grupperingar och som har ett stöd- och/eller skyddsbehov. Idag är det inte uttalat inom Borås Stad 

att det är Individ- och familjeomsorgens uppdrag att tillgodose dessa behov av insatser för individer 

som kan definieras som avhoppare. 74 Idag handläggs dock ärendena med fokus på att annan 

problematik, t.ex. missbruksproblematik, är det primära. Stöd- och/eller skyddsbehovet utifrån att 

lämna en kriminell miljö eller gruppering blir sekundärt och något som tas hänsyn till.75  

 

Ekonomiskt bistånd för individen och ansvarsfördelning  

 

Individer som vill lämna kriminella miljöer och grupperingar har olika behov av stöd för att 

genomföra sitt avhopp, allt från enstaka rådgivningstillfällen till att hantera en hotbild genom 

insatser som skyddade personuppgifter och byte av hemort. Det kan handla om stöd för problem 

kopplade till missbruk. Det rör sig om stöd inom områdena ekonomi, bostad, sysselsättning och 

hälso- och sjukvård. 76 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar inte för ekonomiskt bistånd eller 

arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser varför en nära samverkan med Arbetslivsförvaltningen 

är av högsta vikt i avhopparärendena, då dessa områden faller inom  Arbetslivsnämdens 

ansvarsområde (ALN: s reglemente).  

 

                                                 
71 BRÅ, rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, sid 53. 
72 Ibid, sid 76. 
73 Ibid, sid 47. 
74 Reglementet för Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
75 Avstämt med enhetschef IFO Unga vuxna, 2021-05-19.  
76 Slutredovisningen av Kriminalvårdens, Polismyndighetens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett 
nationellt avhopparprogram, sid 15 f. 
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Alla former av ekonomiska bistånd (exempelvis fickpengar, uppehälle, hyreskostnad, boende på 

vandrarhem/hotell i ett akut skede) ska biståndsbedömas och beslutas hos Arbetslivsförvaltningen, 

försörjningsenheten. Eftersom behovet av skydd för avhoppare kan vara akut är det av största vikt 

att det sker en skyndsam handläggning, både hos Arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten och 

avhopparverksamheten, och att det sker i tät samverkan utifrån avhopparens livssituation.  

 

Om en individ som har kontakt med avhopparverksamheten behöver placeras tillfälligt på 

vandrarhem/hotell för att skyddas under utredningstiden ska detta biståndsbedömas och beslutas 

av Arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten. Detta eftersom det rör sig om ett ekonomiskt 

bistånd till kostnad för det tillfälliga boendet och i vissa fall, om individen saknar egna medel, också 

bistånd till fickpengar/uppehälle etc. Detsamma gäller tills avhopparverksamheten kan verkställa 

ett beslut om skyddsplacering. Att beakta är att det avser en begränsad period då ärendena ska 

hanteras skyndsamt. 

 

När det i ett avhopparärende (särskilt avhopparärende) görs en skyddsplacering hos vårdgivare blir 

det avhopparverksamheten som tar budgetansvar för placeringskostnaden. 

Avhopparverksamheten ska också ta kostnaden för olika former av stödjande och behandlande 

insatser som är riktade till individer utifrån ett avhopp. Om insatserna/placeringen omfattar 

kostnader för exempelvis fickpengar, hyreskostnader eller dylikt ska dessa biståndsbedömas och 

beslutas av Arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten för att möjliggöra den skyddade insatsen.  

 

I vissa situationer är det inte aktuellt med en skyddsplacering hos en vårdgivare, utan tillräckligt 

med boende/lägenhet och vissa stödinsatser vid avhoppet. I dessa situationer ska 

Arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd till 

hyreskostnad, fickpengar/uppehälle etc. och avhopparverksamheten ska bedöma och besluta om 

stödinsatser och ta budgetansvar för dessa.  

 

När det gäller unga personer under 18 år bär föräldrarna/vårdnadshavarna försörjningsansvar. 

Deras ersättningsskyldighet prövas utifrån upprättade rutiner. Om föräldrarna/vårdnadshavarna 

saknar försörjningsmöjligheter får man vända sig till Arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten.  

 

Arbetslivsförvaltningen (ALF) har tagit del av avsnittet om ekonomiskt bistånd för individen och 

ansvarsfördelning. Verksamhetschef på ALF har meddelat att det inte är något kontroversiellt i det 

som anges men att de ska studera avsnittet mer grundligt.77  

 

Utredarna föreslår att frågan utvecklas ytterligare i dialog mellan IFO och ALF om förtydliganden 

behöver göras.  

 

Vad gäller polisens ekonomiska ansvar i dessa ärenden utgår man generellt från följande78: 

 

1. Är personen målsäganden/vittne och har ett konkret/latent hot på sig är det inget 

avhopparärende utan ett skyddsärende. Då står polisen för kostnaderna. 

                                                 
77 Avstämning gjord med verksamhetschef på ALF, 2021-05-26. 
78 Avstämning gjord med regionala avhopparsamordnaren, polisen Region väst, 2021-05-19.  
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2. Finns ett konkret/latent hot mot avhopparen men ingen rättsprocess och det finns behov 

av akut skyddat boende kan polisen stå för boendekostnaderna under en kortare tid, 2-3 

dagar, under tiden som bedömningar görs.  

 

3. Allt sker i samverkan mellan polis och socialtjänst.  

 

Förslag till modell 

 

Förslaget är att avhopparverksamheten bör organiseras inom området Unga Vuxna/vuxna- 

myndighet. Detta kan jämföras med, rekommendationen som myndigheterna ger, med att barn i 

normalfallet inte bör omfattas av den nationella samordningsstrategin för avhopparverksamhet 

eftersom det finns en tydlig lagstiftning kring arbetet med barn79 samt med polisens kriterium om 

en 18-årsgräns för ett avhopparärende. Det finns även en tidigare kunskap och erfarenhet hos Unga 

Vuxna/vuxna myndigheten kring liknande problematik.  Det ska dock poängteras att det inte bör 

finnas någon åldersgräns i Borås Stads avhoppaverksamhet utan att också personer under 18 år ska 

kunna ta del av avhopparverksamheten, vilket beskrivs nedan.  

 

Förslaget innebär att en grupp socialsekreterare inom Unga Vuxna/vuxna kommer att få ett särskilt 

uppdrag/specialistkompetens för att särskilt arbeta med avhopparärenden. Dessa socialsekreterare 

kommer att få i uppdrag att bemanna avhoppartelefonen samt handlägga alla avhopparärenden för 

personer som är över 18 år. Vidare behöver avhopparverksamheten organiseras vid 

myndighetsutövningen. Det hör samman med vikten av att knyta ihop bedömning och 

beslutsfattande i verksamheten med budgetansvaret och möjligheten att bevilja insatser för 

avhopparna. Dessutom minimeras risken för att avhopparen faller mellan stolarna, vilket kan ske 

om det inte finns en koppling mellan bedömning och beslutsfattande. 

 

Det finns också barn och ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen för att bli involverande i 

kriminella grupperingar som behöver stöd och ibland skydd. Här finns som nämnts en tydlig 

lagstiftning kring barn. Genom den lagstiftningen har socialtjänsten ett tydligt ansvar för gruppen 

och befogenheter att besluta om/initiera ett brett register av mer eller mindre ingripande insatser, 

för att i samverkan med andra aktörer säkerställa att barnets behov av skydd och stöd tillgodoses. 

Det är dock viktigt att barn inte utesluts från möjligheten av den specialistkompetens som finns 

inom avhoppaverksamheten.80  

 

I Borås Stads modell för avhopparverksamhet är det viktigt att det finns en nära koppling mellan 

verksamhetsområde Barn och unga (0-17 år) och deras specialistkompetens samt 

avhopparverksamhetens specialistkompetens, under Unga vuxna/vuxna, för att kunna forma bästa 

möjliga stöd- och eller skydd för barnet/ungdomen. När en minderårig söker sig till 

avhopparverksamheten eller om en socialsekreterare inom Barn och Unga möter ett barn eller 

ungdom som är i en kriminell miljö eller gruppering, och som behöver stöd- och/eller skydd för 

att kunna lämna densamma, ska avhopparverksamheten ha i uppdrag att arbeta konsultativt 

                                                 
79 Slutredovisningen av Kriminalvårdens, Polismyndighetens, Statens institutionsstyrelses och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett 
nationellt avhopparprogram, KV 2020-1460, sid 17. 
80 Ibid, sid 17. 



30 
 

tillsammans med en socialsekreterare på Barn och Unga i ärendet. Det vill säga att 

socialsekreterarna tillsammans blir ett team kring barnet/ungdomen.  

 

En annan särskild grupp av barn och unga att ta i beaktande är de som döms enligt lag om 

verkställighet om sluten ungdomsvård (LSU) eller som placeras enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Inom dessa grupper finns återkommande behov av stöd 

för att lämna kriminella miljöer eller grupperingar.81 Dessa barn och ungdomar återfinns inom både 

Barn och Ungas område och Unga vuxnas/vuxna vilka enligt förslaget, beroende på personernas 

ålder, ska handläggas enligt den process som presenteras nedan för ett avhopparärende.  

 

De flesta avhoppare har en omfattande problembild där de t.ex. har flera behov utöver stödet i att 

lämna kriminellt nätverk/gruppering. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, sysselsättning, hjälp 

med att bli av med skulder och missbruksvård. Det är därför av största vikt att Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen har ett nära samarbete med andra förvaltningar t.ex. 

Arbetslivsförvaltningen samt andra viktiga aktörer exempelvis kriminalvård/frivård samt hälso-och 

sjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Ibid, sid 17. 
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Definitioner/begrepp och avgränsningar för avhopparverksamheten 

i Borås stad 

Genom att ta del av olika studier på området och bland annat Brottsförebyggande rådets, 

Polismyndighetens och andra kommuners definition för avhoppare har förslag till Borås Stads 

definitioner och begrepp kring avhopparverksamhet tagits fram.  

 

 

Definitioner/begrepp  

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

organiserad brottslighet och som är i behov av hjälp och stöd för att lämna 

och avbryta sin kriminella livssituation.  

 

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

organiserad brottslighet som kan bestraffa utträde och därmed har en latent 

eller konkret hotbild mot sig och behöver hjälp och stöd av särskilt slag. 

 

Avhopparverksamheten En strukturerad och avgränsad verksamhet inom IFO Unga vuxna/vuxna 

som genom olika insatser och i samverkan med andra aktörer stödjer 

individer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad 

brottslighet. I verksamheten finns specialistkompetens på området.  

 

Specialistkompetens82 Specialistkompetens inom avhopparverksamheten innebär att medarbetare, 

förutom sin profession, har relevant utbildning kring 

avhopparproblematiken, är informerad och uppdaterad om relevanta 

metoder och behandlingar för stöd och hjälp till målgruppen samt 

kontinuerligt får del av lägesbilder om den organiserade brottsligheten i 

Borås. 

 

Hotbild Polisens bedömning om individen genom sin tillhörighet är utsatt för våld 

eller hot om våld (konkret hotbild) eller om det kan misstänkas att individen 

kommer att utsättas för våld eller hot om våld på grund av sitt utträde (latent 

hotbild). 

 

Samtycke Individer som söker sig till avhopparverksamheten ska redan vid första 

kontakten ge sitt initiala samtycke till informationsutbyte med polisen av 

sekretesskyddad information för hot- och riskbedömning. Senare i processen 

ska individen ge sitt utökade samtycke till informationsutbyte av 

sekretesskyddad information mellan de myndigheter som är relevanta för 

stödet och hjälpen.  

 

Polisens regionala  

avhopparsamordnare Placerad i polisregionen (Gbg). Anlitas alltid vid särskilda avhopparärenden 

(skyddsbehov) samt genomför hotbildsbedömningar i dessa ärenden. 

Stöd/mentor i alla avhopparärenden. 

 

 

 

                                                 
82 Se avsnitt nedan om specialistkompetens. 
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Polisens lokala  

avhopparsamordnare Placerad i lokalpolisområdet (Borås). Polisens representant och 

kontaktperson i avhopparverksamheten. 

 

Avhopparorganisationer Myndighetsdrivna avhopparverksamheter drivs av myndigheter och 

kommuner. De icke myndighetsdrivna avhopparverksamheterna drivs av 

privata aktörer eller organisationer. 

 

Organiserad brottslighet Individer som ingår och aktivt deltar i kriminella nätverk, kriminella 

organisationer, projektbaserad brottslighet, ideologisk motiverade grupper 

och familje-/släkt- och klanbaserad brottslighet. 

 

Bops Polisens Brottsoffer- och personskyddsverksamhet, ansvarar för polisens 

avhopparverksamhet. Finns regionalt och i lokalpolisområde Borås. 

 

Strategiskt ansvar Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

ansvarar för det strategiska arbetet i avhopparverksamheten. Det består 

bland annat i uppföljningar/utvärderingar, omvärldsbevakning, 

metodutveckling, nätverksbyggande och delgivning av kontinuerliga 

relevanta lägesbilder. 

 
 
 
 

Uppställda krav och avgränsningar för målgruppen  

 

Förutom att kriterierna i Borås Stads definition för ett avhopparärende (se ovan) ska vara uppfyllda 

gäller även följande förutsättningar:   

 

 Personen måste (via samtyckesblankett) lämna sitt samtycke till utbyte av information och 

samverkan mellan Borås Stad och Polismyndigheten samt andra myndigheter. Det är alltid 

polisen som gör hotbildsbedömningen och skyddsbehovet ska vara bekräftat av polis. 

 

 Personen ska följa uppställda villkor och regler som avhopparverksamheten anger.   

 

 Personen får inte vara misstänkt för allvarlig brottslighet eller begå kriminella handlingar 

samt ska avhålla sig från missbruk under avhopparprocessen. En ytterligare avgränsning är 

om personen inte vill samarbeta med polisen eller inte är motiverad till förändringen.  

 Person (brottsoffer/vittne/målsägande med skyddsbehov) som faller under ett 

skyddsärende hos polisen och är avhoppare ligger under polisens ansvar i samverkan med 

socialtjänsten. 
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Särskilt om begreppet specialistkompetens 

 

I Brottsförebyggande rådets rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar och likväl i 

rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter blir det tydligt att det krävs olika kompetenser och kunskap 

hos dem som ska ge stöd och hjälp till dem som vill lämna organiserad brottslighet och destruktiva 

miljöer. De icke myndighetsdrivna avhopparverksamheterna har många gånger anställda som själva 

varit yrkeskriminella och har självupplevda erfarenheter kring de svårigheter och utmaningar som 

det innebär att lämna dessa miljöer. 

Utredarnas bedömning är att det krävs, förutom professionen, kunskap och en kontinuerlig 

fortbildning inom relevanta områden för de som har uppdraget att arbeta med 

avhopparverksamheten i Borås stad.  

Exempel på områden som innefattas av specialistkompetensen utöver professionen i 

avhopparverksamheten är; 

 Uppdaterad på relevant forskning och beprövad erfarenhet inom området. 

 Kunskap om olika behandlingsmetoder för stöd och hjälp och de olika icke 

myndighetsdriva avhopparverksamheternas förmågor och inriktningar. 

 Kunskap om en avhoppares olika faser i rehabiliteringen. 

 Kunskap om de externa och interna nätverk som finns tillgängliga för 

avhopparverksamheten. 

 Säkerhetsmedvetenhet och kunskap om risk-/konsekvensbedömningar. 

 Uppdaterad och kontinuerlig information om den organiserade brottsligheten i Borås och 

aktuella lägesbilder. 

 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) föreslås få det 

strategiska uppdraget i avhopparverksamheten, vilket bland annat skulle kunna innebära ett ansvar 

för att specialistkompetensen i samtliga områden i avhopparverksamheten är aktuell. 
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Avhopparprocessen vid ett avhopparärende i Borås Stad 

Borås stads avhopparverksamhet på Unga vuxna/vuxna vid IFO ansvarar för och samordnar det operativa arbetet 

med avhoppare med stöd från andra verksamheter. I särskilda avhopparärenden (vid skyddsbehov) ska samverkan 

ske med polisens regionala avhopparverksamhet för stöd och hjälp i avhopparärendet.   

 

 

 

 
 

 

 

Målgrupp 

Oberoende av ålder och kön kan invånare i Borås Stad kontakta avhoppartelefonen för att få stöd 

och hjälp med att lämna en kriminell livssituation och destruktiva miljöer.  

 

Den individ som kontaktar avhoppartelefonen måste redan initialt ge sitt samtycke till 

informationsdelning av sekretesskyddad information med polisen för att ärendet ska hanteras i 

avhopparverksamheten. Processen bör genomföras med skyndsamhet bl.a. för att inte riskera att 

individer tappar motivation. 

 

Avhoppartelefonen är även till för frågor från och råd och stöd till andra verksamheter vad gäller 

individer som vill lämna en kriminell livssituation.  

 

Avhoppartelefonen 

Ett särskilt telefonnummer är ingången till avhopparverksamheten. Den ska bemannas med  

socialsekreterare som har specialistkompetens från avhopparverksamheten och vara bemannad 

under vardagar, t.ex. 08:00-17:00, och övrig tid med hänvisning till telefonsvarare där uppringare 

kan lämna meddelande om att bli kontaktad.  
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Initial bedömning 

De som bemannar avhoppartelefonen inhämtar relevant information från individen för ett första 

underlag till bedömning om individen är att anse som en avhoppare enligt definitionen. Samtycke 

till informationsdelning med polisen är tvingande, ges inte det hänvisas till annan relevant 

verksamhet eller aktör. 

 

Initialt samråd med polisens lokala avhopparsamordnare 

Det första bedömningsunderlaget delges polisens lokala avhopparsamordnare som genomför en 

första kontroll och bedömning av individen avseende påstådd tillhörighet, eventuell pågående 

brottslighet eller rättsprocess samt en hotbildsbedömning mot individen men även avseende 

riskanalyser vid efterföljande möten/kontakter med avhopparverksamheten och 

samverkansaktörer. 

 

Är individen under 18 år ska socialsekreterare, med stöd av avhopparverksamheten, från IFO Barn 

och unga kontaktas och ingå i avhopparprocessens fortsatta bedömningsprocess. 

 

Framkommer initialt uppgifter som kan tyda på en konkret eller latent hotbild med risk för allvarligt 

våld mot individen ska denne, i samverkan med polisen, omgående placeras i ett skyddat boende i 

avvaktan på den fortsatta utredningen och bedömningen av avhopparärendet.  

 

Utsedd socialsekreterare med specialistkompetens från försörjningsstöd (ALF) involveras i ärendet. 

 

Första mötet med individen 

Beroende på hotbilden och riskanalyser bör mötet och efterföljande möten med individen hållas 

på en plats som inte kan förknippas med polis och/eller socialtjänst och det bör även finnas 

möjlighet till alternativa mötesplatser.  

 

Det första mötet ska genomföras av socialsekreterare i avhopparverksamheten och 

socialsekreterare Barn och unga om individen är under 18 år samt polisens lokala- och/eller 

regionala avhopparsamordnare och vid behov utsedd socialsekreterare försörjningsstöd (ALF). 

 

Individen ska vid första mötet ge sitt utökade skriftliga samtycke till informationsutbyte av 

sekretessbelagd information om individen mellan de myndigheter som involveras i stödet och 

hjälpen samt skriftligen godkänna de villkor som avhopparverksamheten kräver, t.ex. avhållsamhet 

från droger och kriminalitet etc. 

 

Syftet med mötet och efterföljande möten är att samtala med individen avseende motivation, 

problembild avseende eventuellt missbruk, hälsoläge och kompletteringar i hotbildsbedömningen. 

Syftet med samtalet är även att bygga upp förtroende och tillit samt kartlägga individens 

levnadsvillkor och skyddsfaktorer för att bryta med den kriminella livssituationen. I dessa möten 

kan och bör relevanta specialistfunktioner delta såsom kriminalvård/frivård, hälso- och sjukvård 

etc.  
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Samrådsmöte, resultat av bedömningarna och samtalen  

Avhopparverksamheten ansvarar för och sammankallar relevanta aktörer för samrådsmöte utifrån  

vad som framkommit genom samtal, hotbildsbedömningar, problembilder och skyddsfaktorer.  

 

Vid samrådsmötet ska det avgöras om; 

 Individen är en avhoppare enligt definitionen och om det finns förutsättningar för att ett 

avhopp ska lyckas? Ja = avhopparärende Nej = Avslutas eller hänvisas/omhändertas i annan 

verksamhet. 

 

 Det föreligger skyddsbehov (särskilt avhopparärende) eller endast ett stöd och hjälpbehov 

(avhopparärende). 

 

 Den fortsatta handläggningen av avhopparärendet som avgörs av individens ålder:  

1. Över 18 år hanteras i avhopparverksamheten IFO Unga vuxna/vuxna. 

2. Under 18 år hanteras av IFO Barn och unga, med stöd från avhopparverksamheten 

IFO Unga vuxna/vuxna.  

 

Insatser 

Ansvaret för insatserna i avhopparärenden ligger hos IFO Unga vuxna/vuxna som också ansvarar 

för samordningen mellan relevanta aktörer. Insatsernas karaktär är beroende på om det är ett 

särskilt avhopparärende eftersom det oftast krävs att avhopparen förflyttas till annan ort på grund 

av hotbilden. Handläggningsrutinen är också beroende av avhopparens ålder.  

Insatserna kan också förmedlas till icke myndighetsdrivna avhopparverksamheter som genomför 

insatserna, men IFO Unga vuxna/vuxna ansvarar för avhopparen. Det finns ett antal icke 

myndighetsdrivna avhopparverksamheter med olika specialiteter som kan anlitas efter beslut av 

IFO avhopparverksamhet. 

Arbetsmiljö avseende risk- och konsekvensbedömningar i avhopparverksamheten 

Det är viktigt att både medarbetare och beslutande nämnder i avhopparärenden kan genomföra 

sitt uppdrag tryggt och säkert. Genom att kontinuerligt genomföra risk- och konsekvensanalyser 

både för avhopparverksamheten som helhet men även inför möten med avhoppare såväl som vid 

beslutsfattande i avhopparärenden i berörda nämnder, kan risken för hot och våld minimeras och 

förebyggas. 

Polisens hot- och riskbedömningar avseende individers tillhörighet och behov av skydd i 

avhopparverksamheten kan och bör utgöra grunden för risk- och konsekvensanalyser för 

medarbetare och beslutande nämnder i avhopparverksamheten. Därtill kan Borås lägesbild 

angående organiserad brottslighet utgöra ett komplement till risk- och konsekvensanalysen samt 

Borås Stads riktlinjer i det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. 

Ansvarig för att risk- och konsekvensanalyser genomförs åvilar chefen för avhopparverksamheten 

vid IFO Unga vuxna/vuxen och ska genomföras i samråd med polisen och CKS 

kunskapsinriktning.  

Det kan tilläggas att avhopparverksamheterna i Malmö, Göteborg och Helsingborg inte har haft 

någon förhöjd hotbild eller särskilda händelser med hot/våld som är relaterade till 

avhopparverksamheten (avstämt med kommunerna 2021-05-25).    
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Strategiskt ansvar för avhopparverksamheten 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) ansvarar för det 

strategiska arbetet med avhopparverksamheten bland annat genom att kontinuerligt tillse att 

avhopparverksamhetens specialistkompetens är uppdaterad och aktuell samt att 

uppföljningar/utvärderingar, metodutveckling och omvärldsbevakning, nätverksbyggande och 

planering för insatser görs tillsammans med avhopparverksamheten. 

 

Resurs och implementering av avhopparverksamheten 

Det är svårt att avgöra vilken resurs som kan komma att krävas förutom en chef för 

avhopparverksamheten. Eftersom det är en så kallad sällanverksamhet bedöms resursen utgöras av 

redan befintlig personal vid IFO, som i vissa fall ges en specialistkompetens inom området.  

Både resurs och det strategiska ansvaret bör omhändertas av och när en chef har utsetts vid IFO 

Unga vuxna/vuxna som får i uppdrag att bygga upp och implementera avhopparverksamheten 

tillsammans med CKS. 
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Avhopparverksamhet 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta modellen för 

avhopparverksamhet, lägga utredningen kring avhopparverksamhet till 

handlingarna samt informera kommunstyrelsen om att utredningsuppdraget 

kring avhopparverksamhet är fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige gav i november 2020 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i uppdrag att under 2021 inrätta en 
avhopparverksamhet. Samtidigt gavs uppdrag att ta fram en modell för 
verksamheten och att Centrum för kunskap och säkerhet(CKS) skulle hålla i 
ihop framtagandet av modellen. Förslaget till modell för avhopparverksamheten 
i Borås stad har tagits fram i samverkan mellan CKS, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Polismyndigheten i Borås. Samråd har även 
skett med Arbetslivsförvaltningen. 
 

Det finns ett behov av att utveckla samhällets Borås stads insatser för att 
individer som hamnat i kriminalitet ska kunna bryta detta. Den framtagna 
modellen för en Avhopparverksamhet ger en tydlig ingång för dem som önskar 
lämna kriminella levnadsmönster. Vägen in är till Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen där även utredning och beslut tas. Modellen 
bygger på samverkan mellan flera förvaltningar och med Polismyndigheten för 
att finna de bästa insatserna. 
 
Polismyndighetens definition av avhoppare kommer att vara utgångspunkten 
men verksamheten ska även kunna vara en väg för de som inte till alla delar 
uppfyller definitionen. 
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får ansvaret att tillse att kompetensen 
kring avhopparinsatser är aktuell. 
 
Det är svårt att avgöra kostnaderna för verksamheten. Den största delen av 
kostnaden kommer att handla om insatser i form av behandlingshem, 
skyddsboende och övriga stödinsatser. Kostnaden påverkas av antalet personer 
som vänder sig till eller motiveras att vända sig till verksamheten. Verksamheten 
kommer att följas upp fortlöpande.               
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Beslutsunderlag 

1. Underlag och förslag till en avhopparverksamhet för Borås Stad                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Närvaro för ledamöter i Individ- och familje-

omsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas 
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de 
tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro. Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att presidiet utformar närvaron 

vid och former för nämndsmöten, under tidsperioden 2021-07-01 – 2021-09-

15.        

Sammanfattning 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 

personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som 

innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens 

och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer.  

Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 

följande bör gälla för framtida sammanträden för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden.  

 

Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet 

(ordförande), justerande personer samt med de tjänstepersoner som krävs.  

 

I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 

och digital närvaro.  

 

Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.              

Ärendet i sin helhet 

Samtliga kommunalråd uppmanar i skrivelsen ”Uppdaterad rekommendation 
om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin” att nämnderna 
fattar beslut om sammanträden med anledning av Coronapandemin.  
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Sammanträden ska i första hand hållas helt digitalt. I andra hand ska 
sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt och digital närvaro, med 
ledamot/ersättare på plats samt ledamot/ersättare på distans.  
 
Möteslokalen ska garantera att avstånd kan hållas för de som är på plats. 
Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska begränsas och i första 
hand ske digitalt.  
 
Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.  
 
Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade 
för distanssammanträden.  

Det finns ännu inga nya rekommendationer för möten inomhus på 
arbetsplatser vilket talar för en fortsatt förlängning av tidigare arbetssätt i 
samband med nämndsmöten. För Individ- och familjeomsorgsnämnden 
föreslås att presidiet utformar närvaron vid och former för de nämndsmöten 
som infaller under tidsperioden 2021-07-01 – 2021-09-15.      

 

Samverkan 

Ärendet har 2021-06-10 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

Ernad Suntic  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Riskanalys internkontroll inför 2022 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att fastställa riskanalys 2022 inför intern kontrollplan. 

Att förlänga regler och anvisningar för internkontroll.    

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom de verksamhetsområden som finns inom nämnden.  

Nämnden värderar riskerna för nämndens verksamhet samt bedömer 

konsekvenser och sannolikheter. Slutliga förändringar och kompletteringar sker 

i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen för 2022. 

Nämnden föreslås även förlänga regler och anvisningar för internkontroll till 

och med 2022-12-31.  

Ärendet i sin helhet 

Riskanalyser behöver göras i många olika situationer och på olika områden. 
Syftet med riskanalyser är att identifiera risker som är förknippade med det 
område som analyserats och att med analysen som grund kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt eliminera dessa risker. 
Riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan som ska leda till att riskerna 
minimeras. 
 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 
att särskilt granska under verksamhetsåret. Att granska samtliga rutiner och 
system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket tid och 
resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen göras en riskanalys. När risker har identifierats skall de värderas.  
De riskområden som bör analyseras är de som på ett omfattande sätt påverkar 
nämndens verksamhet. 

 Betydande förändringar i befolkningen och för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens målgrupper 

 Risker kopplat till den ekonomiska redovisningen 

 Nya lagar och föreskrifter som nämnden riskerar att inte kunna leva 
upp till 

 Risker att inte nå de mål som nämnden satt upp 
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Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen ska tas med i den 

interna kontrollplanen. 

Ovanstående organisation, ansvarsfördelning samt nämndens arbete med intern 

kontroll finns ytterligare beskrivet i de regler och anvisningar som nämnden 

fastställde 2017. I samband med att 2022 års riskanalys fastställs föreslås även 

regler och anvisningar för intern kontroll att förlängas till och med 2022-12-

31. 

 

Vid riskanalysen har nämnden och förvaltningen följt reglerna och gått igenom 

olika områden och identifierat de risker som framstått som mest påtagliga inför 

2022. Värderingar av riskerna har gjorts i dialogform och detta har slutligen 

resulterar i nämndens sammantagna riskanalys. Riskanalysen ligger sedan till 

grund för den interna kontrollplan som fastställs i samband med nämndens 

möte i augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

 1. Riskanalys 2021 inför intern kontrollplan                        

 2. Regler och anvisning för intern kontroll, IFO                   

Samverkan 

Ärendet har 2021-06-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 

  

   

mailto:KS.diarium@boras.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Regler och anvisningar 
för intern kontroll 



  2017-03-30 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 2 (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställt av:  
Individ- och familjeomsorgsnämnden, datum: 2017-03-30 
Reviderad, datum: 2021-06-15 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef  
Dokumentet gäller för: Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2022-12-31 



  2017-03-30 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 3 (6) 

 

Innehållsförteckning  
 

Organisation ............................................................................................................................................. 4 

Ansvarsfördelning ................................................................................................................................ 4 

Individ- och familjeomsorgsnämnden.................................................................................... 4 

Förvaltningschef ............................................................................................................................... 4 

Verksamhetschef .............................................................................................................................. 4 

Enhetschef ............................................................................................................................................ 4 

Medarbetarna ...................................................................................................................................... 5 

Nämndens arbete med intern kontroll ........................................................................................ 5 

Riskanalys ............................................................................................................................................ 5 

Internkontrollplan ............................................................................................................................. 5 

Uppföljning till nämnden ............................................................................................................... 6 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 
organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Individ- och 
familjeomsorgsnämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads 
”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 2019.  
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
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Organisation 
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 

 

Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till 
att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna 
når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 

Verksamhetschef  

Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system som 
stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
 
 

Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner och 
system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till verksamhetschef. 
 



  2017-03-30 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 5 (6) 

 

 

Medarbetarna  

Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 
Riskanalys 

Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs 
på ett kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
 
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  

 
Internkontrollplan  

Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 

 Verksamhet/process  
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 Riskbild  

 Riskbedömning 

 Kontrollmoment  

 Kontrollmetod 

 Kontrollfrekvens 

 Kontrollansvarig 
 

 
Uppföljning till nämnden  

När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

 
 
 



 
Riskanalys 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Nämnden började sin verksamhet januari 2017 och har varit i drift ca. 4 1/2 år. Riskbilderna förändras över tid och det är nu tydligare vad som inte kan 

betraktas som tydliga risker och vad som däremot är centrala risker. Rekrytering av socionomer och beteendevetare fluktuerar över tid och är viktig för 

att kunna bedriva en god verksamhet med kvalitet. Andra risker är relativt konstanta över tid och har även tydliga kopplingar till hela 

samhällsutvecklingen såsom möjligheten att rekrytera familjehem. Det finns skäl att göra översyner och vid behov ta bort inaktuella risker och påföra 

risker som framstår som större och påtagligare. 

 

Nämnden hanterar och följer risker i olika sammanhang som i det systematiska arbetsmiljöarbetet, egenkontrollplaner, uppföljning av privata utförare och 

handlingsplaner för barn och ungdomsvård. På olika sätt avrapporteras dessa till nämnden. I nämndens riskanalys lyfts fram centrala och övergripande 

risker som nämnden avser att följa under det kommande året. 

2 Regler för Intern kontroll 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättade regler för intern kontroll sedan tidigare. Reglerna föreslås förlängas i samband med förslag till beslut 

om riskanalys vid juni månads nämndsammanträde. Reglerna bifogas som bilaga i denna rapport. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Årets riskanalys har genomförts på följande sätt: 

1. Information om process för riskanalys, regler, tidigare riskanalys och uppföljning av intern kontrollplan förmedlades till samtliga 

nämndsledamöter och ersättare. 

2. Nämndens olika gruppkonstellationer och övriga två partier förde dialog kring risker utifrån det material som skickats ut.  

3. Nya och tidigare års risker sammanställdes. Med hänsyn tagen även till uppföljning av tidigare års kontrollplaner värderade förvaltningschef och 

verksamhetschefer inom förvaltningen de olika riskerna utifrån konsekvens och sannolikhet.  

4. Sammanställning av riskerna och förslag på värdering av dem presenterades på nämndsammanträde i maj för dialog i nämnden. Synpunkter 

tillvaratogs och sammanställdes som förslag till beslut vid juni månads nämndsammanträde.  
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2022 

Till 
plan 
2022 

Kommentar Direkt åtgärd 

Hantering av 
allmänna handlingar 

Risk för att dokument inte omhändertas på korrekt sätt 
i samband med flytt. 
Beskrivning 
Det är av stor vikt att säkra hantering och förvaring av 
dokument i samband med flytt och  lokalbyten. Då det 
vid tidigare tillfällen funnits brister gällande 
dokumenthantering i samband med flytt av fysiskt arkiv 
behöver det säkerställas att det finns en tydlig struktur 
och rutin kring detta samt att den efterlevs vid 
eventuellt kommande lokalbyten. 

9 Ja   

Avvikelser/Lex Sarah Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria inte hanteras 
på korrekt sätt. 
Beskrivning 
Avvikelseprocessen implementeras under 2021. I den 
ingår även delprocesser gällande Lex Sarah och Lex 
Maria. Risken är att kännedom om och/eller följsamhet 
till instruktioner och rutiner är bristfälliga och att 
avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria inte hanteras på 
korrekt sätt. 

9 Ja   

Nämndsprocessen Risk att politiker påverkas i sitt beslutsfattande utifrån 
hot. 
Beskrivning 
Risken innebär att hot gentemot enskilda politiker kan 
påverka deras beslut i både enskilda ärenden i 
utskottsprocessen och i nämndsprocessen. 

8 Nej Risken gällande hot mot politiker kan 
ge allvarliga konsekvenser både för 
enskilda individer i samband med 
utskott och nämnd, men också 
utifrån alla politiska beslut som fattas 
i nämnden. Dock anses 
sannolikheten att hotet påverkar 
beslutsfattande vara mindre 
sannolik.  
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2022 

Till 
plan 
2022 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Bisysslor som skadar verksamhet, påverkar 
arbetsprestation eller är förtroendeskadlig 
Beskrivning 
Risk för att medarbetare har bisysslor som skadar 
verksamhet och/eller förtroendet för verksamheten. 

9 Ja   

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg 
bemanning 
Beskrivning 
Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer/beteendevetare. 

12 Ja   

Introduktion Risk för att det inte sker en bra introduktion 
Beskrivning 
I verksamheterna sker en väl genomtänkt introduktion. 
Uppföljning av tidigare interna kontrollplaner visar på 
god och omfattande introduktion utom i enstaka fall. 
Då verksamheten i dagsläget har ett antal vakanser 
och svårigheter att rekrytera, vilket innebär hög 
arbetsbelastning för personalgruppen, finns en risk för 
tidsbrist i samband med att introduktion ska 
genomföras. En god introduktion är avgörande för att 
ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete. 

9 Ja   

Hot - och våld Risk för hot- och våld inom det sociala arbetet 
Beskrivning 
Risk för arbetsmiljö och eventuella arbetsskador 

12 Ja   

Lön Risk för felaktig löneutbetalning 
Beskrivning 
Risk för att fel utbetald lön i samband med 
övertidsrapportering eller personliga utlägg 

4 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få fel 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2022 

Till 
plan 
2022 

Kommentar Direkt åtgärd 

Upphandling Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och 
direktupphandling som leder till ofördelaktiga avtal 
Beskrivning 
Personal har inte tillräcklig kompetens eller följer inte 
rutin vid direktupphandling 

6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive koncerninköp. 
Detta kommer att tydliggöras 
framöver i samband med 
upphandlingar. 

 

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som 
är på obestånd eller har andra brister 
Beskrivning 
Risk i samband med köp av HVB eller konsulentstödda 
familjehem. 

9 Ja Funktionen "Grön ljus" används för 
att kontrollera att institutioner inte är 
på ekonomiskt obestånd. Det 
digitala verktyget "Placeringsinfo" 
har gett möjligheten att i första hand 
söka platser inom ramen för 
befintliga avtal i första hand. 
Privata utförare följs inom ramen för 
riktlinjerna för uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet. 

 

Representation Risk att riktlinjer för representation inte följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås stad 
och skatteverkets regler inte följs, samt att 
representationen /utbildningen inte är godkänd. 

6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 

 

Statsbidrag/ersättning
ar 

Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar 
söks 
Beskrivning 
Att rutiner vid ansökan om statsbidrag inte följs 

6 Nej Rutiner för ansökningar av 
statsbidrag är upprättade och följs 
varpå ytterligare kontroll inte är 
motiverad.  

 

Kundfakturor Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risk att fel person eller verksamhet debiteras. 

6 Nej Tidigare års kontroller visar på få 
felaktigheter 
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Bankkort Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt i 
verksamheten 
Beskrivning 
Risk att rutiner kring bankkort inte följs. 

6 Nej Bankkort används i flera 
insatsenheter. Uppföljning och 
översyn har gjorts och det har inte 
funnits några avvikelser gällande 
användning av korten.  

 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2022 

Till 
plan 
2022 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem 
Beskrivning 
Risk som leder till svårighet att genomföra placeringar 
alternativt till köp av externa lösningar 

12 Ja   

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen 
och i uppföljningar av insatser 
Beskrivning 
Risk att handläggaren inte träffar barnet i den 
utsträckning som behövs. 

9 Ja   

Vuxen 
Delaktighet/medskapa
nde 

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

9 Ja   

Medskapande/delakti
ghet BoU 

Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i 
utredning och eller genomförande 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

9 Ja   
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Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare 
Beskrivning 
Risken är att olika faktorer såsom dokumentation, 
administration, systembrister samt avsaknad av 
digitala lösningar medför att det blir begränsad tid för 
att träffa barn och ungdomar. 

6 Nej Pandemin har drivit på utvecklingen 
av tekniska lösningar och att mötas 
via olika typer av digital teknik. 
Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Då det är lämpligt 
används digital teknik även möte 
med klienter. Då restiden för möten 
och konferenser minskat finns nu 
mer utrymme att möta klienter.  

 

Samverkan internt i 
Borås stad 

Risk att den interna samverkan i Borås kring dels barn 
och dels personer som behöver socialtjänstens stöd 
för sitt boende inte fungerar. 
Beskrivning 
Det finns risk att medborgare i behov av stöd hamnar 
mellan stolarna och inte får den hjälp och det stöd som 
de behöver. Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har skett utveckling i 
samverkan, flera nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Det finns dock en risk för att brukare ytterst 
ska drabbas om rutiner och arbetssätt gällande 
samverkan inte följs. 

9 Ja   

Samverkan externt 
med andra aktörer 

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd 
till följd av brister i extern samverkan med externa 
aktörer. 
Beskrivning 
Flera rutiner och samverkansformer finns upprättade. 
Risken är att följsamheten till rutinerna och 
samverkansformerna brister, vilket kan leda till att barn 
och ungdomar  inte får stöd. 

9 Ja   

Informationssäkerhet Risk att informationssäkerheten brister i samband med 
arbete i det egna hemmet eller på annan plats. 
Beskrivning 
Då arbete i allt större utsträckning sker i det egna 
hemmet eller på annan plats finns en större risk att 
obehöriga får tillgång till otillbörlig information. Risken 
är utomstående får tillgång till dokument innehållande 
personuppgifter. Den digitala tekniken möjliggör att 
obehöriga kan befinna sig i ett rum med videosamtal 
utan att personen i andra ändan vet om att den 
obehörige är på plats och kan höra samtalet. 

9 Ja   



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2022 8(11) 

8 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 22 

 

21 10 8 

19 16 7 6 3 

22 20 18 17 15 

14 13 9 4 2 1 12 

11 5 

8 14 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2022 

Sannolikhet 
2022 

 Riskbed
ömning 
2022 

Till plan 
2022 

Kommentar 

Bisyssla 1 Bisysslor som skadar verksamhet, 
påverkar arbetsprestation eller är 
förtroendeskadlig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

2 Risk för att dokument inte omhändertas 
på korrekt sätt i samband med flytt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Upphandling 3 Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive koncerninköp. 
Detta kommer att tydliggöras 
framöver i samband med 
upphandlingar. 

Upphandling av 
vårdgivare 

4 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Funktionen "Grön ljus" används för 
att kontrollera att institutioner inte är 
på ekonomiskt obestånd. Det 
digitala verktyget "Placeringsinfo" 
har gett möjligheten att i första hand 
söka platser inom ramen för 
befintliga avtal i första hand. 
Privata utförare följs inom ramen för 
riktlinjerna för uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet. 

Representation 5 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2022 

Sannolikhet 
2022 

 Riskbed
ömning 
2022 

Till plan 
2022 

Kommentar 

Statsbidrag/ersättn
ingar 

6 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutiner för ansökningar av 
statsbidrag är upprättade och följs 
varpå ytterligare kontroll inte är 
motiverad.  

Kundfakturor 7 Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare års kontroller visar på få 
felaktigheter 

Rekrytering 8 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Introduktion 9 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Hot - och våld 10 Risk för hot- och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Lön 11 Risk för felaktig löneutbetalning 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få fel 

Rekrytering 
Familjehem 

12 Risk att inte kunna rekrytera och behålla 
familjehem 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

13 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen och i uppföljningar av 
insatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

14 Risk att inte klienter är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Medskapande/del
aktighet BoU 

15 Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2022 

Sannolikhet 
2022 

 Riskbed
ömning 
2022 

Till plan 
2022 

Kommentar 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

16 Risk att det blir för lite tid för att möta 
brukare 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pandemin har drivit på utvecklingen 
av tekniska lösningar och att mötas 
via olika typer av digital teknik. 
Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Då det är lämpligt 
används digital teknik även möte 
med klienter. Då restiden för möten 
och konferenser minskat finns nu 
mer utrymme att möta klienter.  

Samverkan internt 
i Borås stad 

17 Risk att den interna samverkan i Borås 
kring dels barn och dels personer som 
behöver socialtjänstens stöd för sitt 
boende inte fungerar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Samverkan externt 
med andra aktörer 

18 Risk att barn och ungdomar inte får rätt 
hjälp eller stöd till följd av brister i extern 
samverkan med externa aktörer. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Bankkort 19 Risk att bankkort används på ett 
felaktigt sätt i verksamheten 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bankkort används i flera 
insatsenheter. Uppföljning och 
översyn har gjorts och det har inte 
funnits några avvikelser gällande 
användning av korten.  

Avvikelser/Lex 
Sarah 

20 Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria 
inte hanteras på korrekt sätt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Nämndsprocessen 21 Risk att politiker påverkas i sitt 
beslutsfattande utifrån hot. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Risken gällande hot mot politiker kan 
ge allvarliga konsekvenser både för 
enskilda individer i samband med 
utskott och nämnd, men också 
utifrån alla politiska beslut som fattas 
i nämnden. Dock anses 
sannolikheten att hotet påverkar 
beslutsfattande vara mindre 
sannolik.  

Informationssäker
het 

22 Risk att informationssäkerheten brister i 
samband med arbete i det egna 
hemmet eller på annan plats. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Initiativärende- Redogörelse för fallet "N" 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bifalla förslaget i 

initiativärendet och ge i uppdrag åt tjänsteman att redogöra för det aktuella 

individärendet avseende en placering och utfallet av detta samt lägga underlaget 

för beslutet till handlingarna.       

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har fått ett initiativärende med begäran om att få en redogörelse för 
en familjehemsplacering och utfallet av denna placering. 
 
I initiativärendet anges att det är skyldighet för ledamöter i nämnden att hålla 
sig informerade om ärenden samt har ett uppföljningsansvar av de beslut som 
fattas. I initiativärendet föreslås att nämnden beslutar om att lämplig tjänsteman 
redogör för hanteringen i ärendet och dess utfall.  
 
Nämnden har beslutat om att en utredning görs och ett framtagande av ett 
beslutsunderlag för att bereda initiativärendet. 
 

Bakgrund kring delegation 

Delegering innebär att nämnden överför beslutanderätt, det vill säga ger någon i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Nämndens möjlighet att 
delegera beslutanderätt följer av 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 
§§kommunallagen. Dessa regler och riktlinjer kompletteras genom särskilda 
föreskrifter i annan lagstiftning, till exempel 10 kap. 4–6 §§ socialtjänstlagen 
(SoL). Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd, inom de ramar som 
lagstiftningen anger, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska 
beslutas av anställda eller av ett utskott inom nämnden. Genom att anmäla 
delegationsbeslut till nämnden tillgodoses nämndens grundläggande behov av 
information och kontroll. 
 
Det finns flera syften med delegering. Ett syfte är att avlasta de förtroendevalda 
individärenden och ett annat syfte är att skapa en effektiv verksamhet och 
beslutsfattande. Ytterligare ett syfte är att utifrån integritet begränsa antalet 
personer som delges känsliga personuppgifter 
 

Fråga om insyn och redogörelse 
Placeringar i familjehem är ett stort ingrepp i ett barns liv och därav följer att 
beslut delegeras lägst till socialt utskott. Nämndens insyn garanteras dels av 



Borås Stad 
  Sida 
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utskottets insyn men även av att utskottsprotokoll anmäls till nämnden. 
 
Det finns inga sekretesshinder mot att nämnden i sin helhet eller att enskild 
ledamot delges redogörelse för ett ärende som är delegerat till tjänsteman eller 
till ett socialt utskott. Begär nämnden eller enskilda nämndsledamöter 
redogörelse för delegerade beslut så kan och ska detta ges. 
Justitieombudsmannen(JO) har vid några tillfällen uttalat sig kring liknande 
situationer och då konstaterat att det inte finns några sekretesshinder för en 
redogörelse av ett ärende där nämnden inte är beslutsfattare. Nämnden har ett 
övergripande ansvar för nämndens verksamhet och de beslut som fattas av 
nämnden vilket även omfattar delegerade individbeslut. Det är nämnden som 
beslutar om delegation och nämnden kan även ta tillbaks delegation. Utifrån 
detta kan nämnden önska närmare insyn i beslut fattade på delegation. Detta 
bör dock ske undantagsvis och endast i mycket särskilda fall. 
 
I JOs uttalande framgår att detta dock bör vara undantag eftersom det strider 
mot syftet med delegeringen och då inte minst lämpligheten att värna om 
enskildas integritet. Borås stads stadsjurist har tillfrågats i ärendet gällande de 
juridiska aspekterna. 
 
Nämnden föreslås besluta om att bifalla förslaget i initiativärendet om att 
uppdra lämplig tjänsteman att redogöra för ärendet och dess utfall. 
               

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från SD                               

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Redogörelse för fallet ”N” 
 

”En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den 

unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Det är ett betydande 

ansvar som samhället därmed tar på sig i rollen som ”ställföreträdande förälder”. Vården i 

familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende (HVB) ska vara trygg och säker. Den 

ska också svara mot barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp.” 

(Handbok för socialtjänsten. 2020. Socialstyrelsen) 

 

Som ledamot i nämnd så har man ett stort ansvar. Vi har i grunden ett aktivitetskrav och en 

skyldighet att hålla oss informerade, så att vi kan fatta välgrundade beslut i de ärenden som 

hamnar på nämndens bord. Nämnden har också uppföljningsansvar över de beslut som man 

fattat. Detta är synnerligen viktigt gällande familjehemsplaceringar. 

Det har inkommit till undertecknads kännedom en rad uppgifter, främst via mail från 

anhöriga och, kring en familjehemsplacering som väcker en rad frågor kring ärende ”N”. 

Undertecknad anser att det är på sin plats att nämnden får en redogörelse för hur ärendet 

har hanterats samt hur nuvarande familjehemsplacering utfallit.  

  

 

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna nämnden besluta, 

 

Att uppdra lämplig tjänsteman redogöra för ärendets hantering fram till idag 

 

Att uppdra lämplig tjänsteman redogöra för hur nuvarande familjehemsplacering 
utfallit 

 

 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Eva Eriksson (SD)    Annika Pehrsson (SD) 

Ledamot     Ersättare 
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Sommargåva till anställda 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att medarbetare inom  
Individ- och familjeomsorgsnämnden får en sommargåva till ett värde av  
högst 400 kronor.   

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge stadsledningskontorets anställda 
en sommargåva om högst 400 kr. Kommunstyrelsen rekommenderar även 
övriga nämnder att fatta samma beslut för sina medarbetare. 
 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul- och 
jubileumsgåvor.  
 
Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till 
medarbetare i samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år.   
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden följer rekommendationen och ser det 
som värdefullt och positivt att uppmuntra förvaltningen för ett gott arbete 
under året.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Anmälningsärenden 2021-06-15 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad 

med anledning av Coronapandemin. 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 Tilläggsbudget 2021 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 Enkäter gällande rapportering 

av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020. 

 

4. Fördelning Kemikaliehantering budget 2022               

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2021-06-15 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott 2021-05-12 Protokoll 

 

2. Extra socialutskott 2021-05-24 Protokoll 

 

3. Socialutskott 2021-05-27 Protokoll 

 

4. Extra socialutskott 2021-06-02 Protokoll 

 

5. Extra socialutskott 2021-06-04 Protokoll 

 

               

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 


