
Botkyrka kommuns arbete med avhopp



• Kriminaliteten har varit ett problem i under lång tid.

• Viss kriminalitet har normaliserats – öppen droghandel. 

• Flera grupperingar/nätverk har styrning och ledning uppifrån – inte 
ovanligt att individer riskerar att bestraffas vid ett utträde. 

• ”Botkyrka ska göra allt i sin makt för att motverka de kriminella 
organisationerna och den kriminalitet som påverkar invånarna”.

• Identifierat behov av att i större grad kunna stötta personer att lämna 
kriminalitet 

• Kommunledningen har fått uppdraget att utveckla kommunens arbete 
med avhopp.

Bakgrund



Målsättningen med arbetet kring avhopp är att skapa en struktur 
för att öka kommunens beredskap och möjlighet att underlätta för 
personer att bryta med kriminalitet och kriminella 
grupperingar/nätverk.

De successiva målen blir därmed även att

• Minska dödligt våld och mänskligt lidande,

• Minska brottsligheten i stort,

• Öka tryggheten i Botkyrka,

• Minska kostnader och negativa effekter som uppstår med 
anledning av brottsligheten i kommunen.

Mål och syfte



Personer som vill lämna en kriminell miljö eller 
gruppering och som bedöms vara i behov av 
samhällets stöd och/eller skydd för att fullfölja detta.

Primär målgrupp

• Livsstilskriminella; som notoriskt begår brott eller 
helt/delvis försörjer sig på brott

• Del av en kriminell gruppering; både löst 
sammansatta grupperingar och etablerade 
gäng/kriminella nätverk

• Hotbild vs. ingen hotbild. 

Målgrupp för kommunens arbete med avhopp



• Hur det kan se ut i verkligheten för individer i dessa 
miljöer?

- 305 skjutna, 100 skadade och 44 avlidna under 2021. 

• Vad finns det för myter om kriminella?

• Vad brukar vara anledningar till att man kan vilja hoppa 
av?



• Vad blir samverkan kring arbetet med avhopp? Snarare vad blir arbetet 
med avhopp utan samverkan? 

• Kärnan kring avhoppsarbetet: ”Arbetsgruppen” Socialtjänst – VPC - Polis

• Utgångspunkt i samverkan: Flera av de insatser ingår redan i olika 
aktörers uppdrag och verksamheter. Olika verksamheter kompletterar 
varandra med resurser och kunskaper som gör att problem kan lösas på ett 
bättre sätt.

• Samverkan bör innefatta aktörer som; socialtjänsten, 
Polisen, Kronofogden, Arbetsförmedling, Kriminalvården, 
frivården, beroendevården, psykiatrin, näringsliv, icke myndighetsdrivna 
avhopparverksamheter och andra organisationer i civilsamhället.

• Samverkan är inte något som bara händer. Det är något man behöver 
jobba fram.

Samverkan



Samordning mot kriminalitet
”Samordnare mot kriminalitet” utgör stödfunktionen för 
kommunens arbete med avhopp.

På strategisk nivå 

• Leda och följa kommunens övergripande arbete med 
avhopp

• Omvärldsbevaka frågorna kring avhopp från kriminalitet.

• Utforska och knyta berörda myndigheter, aktörer och 
organisationer som på olika sätt kan utgöra en resurs i 
arbetet

• Tillse verksamheternas behov av stöd och hjälp, ge 
kompetenspåfyllnad.

På operativ nivå i individärenden 

• Möta upp personer som vill lämna kriminalitet och se över 
deras livssituation och behov. 

• Svara på praktiska frågor och ge vägledning utifrån 
uppbrottsprocessen. 

• Fungera som en brygga in till socialtjänsten och andra 
aktörer.

• Tillsammans med berörda myndigheter och aktörer sätta 
samman handlingsplaner kring individer och följa upp de 
aktuella ärendena.

• Arbeta konsulterande i ärenden på förfrågan av 
handläggare.



Socialtjänstens riktade handläggare 

Mottag
- Utreda kommun tillhörighetsbedömning 
- Hänvisar in till arbetsgruppen/vpc
- Utreda rätten till ekonomiskt bistånd/akut bistånd
- Ta emot övriga ärenden 

Ekonomiskt bistånd 
- Stötta individen att komma ut i egen försörjning
- Utreda rätten till ekonomiskt bistånd 

Utredning vuxen/Utredning unga vuxna
- Tar emot, utreder, fattar beslut och följer upp biståndbeviljade insatser för 
målgruppen. 
- 18-25 och 25 – uppåt



Ett av områdena som lokalpolisområde har valt att prioritera är 
avhopparverksamhet.

Lokal avhopparsamordnares roll:

• Kartläggning av avhopparens kriminalitet

• Utföra initiala hot och riskbedömningar på lokal nivå

• Bedriva säkerhetsarbete med utgångspunkt låg hotbild

• Medverkande i planering och uppföljningsarbetet gällande 
säkerhet och återfall i kriminalitet i individärenden.

Lokal avhopparsamordnare 

Hotbildsbedömningar & skyddsarbete inom polisen 



• Placeringsmöjlighet (skyddsplacering, behandlingshem, 
träningslägenheter)

• Interna sociala boendekontrakt + stöd i boende

• Skyddsåtgärder (sekretessmarkering osv)

• Missbruksbehandling via kommunens öppenvård eller 
beroendecenter

• Kriminalitetsprogram (Entré och KSL)

• Familjebehandling

• Ekonomiskt bistånd 

• Budget och skuldrådgivning

• Arbete/praktik och andra arbetsförberedande insatser 

• Coachning och stöttning

Stödbehov



1. Kontakt tas med samordnare mot kriminalitet (via 
professionella och privatpersoner) 

2. Förutsättningslöst samtal förs med personen 

3. Initial bedömning av målgruppstillhörighet, motivation och 
behov 

4. Kontakt tas med lokal avhopparsamordnare på Polisen som 
styrker målgruppstillhörighet och påbörjar 
hotbildsbedömning

5. Kontakt tas med arbetsgruppens handläggare på 
socialtjänsten som inleder utredning enligt SoL.

6. Gemensam behovsinventering och insatsplanering 

7. Gemensamt uppföljningsarbete

Vad händer i ett nytt ärende?



Ärenden

• Under året har ett antal ärenden hanterats. Fler än 
beräknat. 

• Ärenden har innefattat både avhoppare som haft en ”låg” 
och en ”hög” hotbild vilket inneburit placering och etablering 
på annan ort. 

• Lyckas vi?
- Vi har sett en stor framgång i våra avhopparärenden. 

• Svårigheter som kan uppstå i processen. 
- En hel livsstilsförändring behöver göras



Framgångsfaktorer i samverkan 

Framgångsfaktorer i samverkan

1. Ser det som en gemensam prioriterad fråga och 
gemensamt ansvar, från ledningsnivå och ner.

2. Att vi har gemensam kontextförståelse och kunskap om 
målgruppen och varandras uppdrag.

3. Teambaserat arbete och strukturerade forum för 
samverkan.

4. Vi är mottagna för utveckling, bryter tidigare mönster och 
är flexibla.

5. Learning by doing – att våga testa. 



Läs mer på 

Botkyrkas hemsida

Emil Häggbom

0702438608

Emil.Haggbom@botkyrka.se 

Elise Ekmen
0702426571
Elise.Ekmen@botkyrka.se


