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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag 
att utreda förutsättningar för en samlad enhet 
eller avdelning inom socialtjänsten för 
Göteborgs Stads individarbete med 
avhoppare 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. En organisatoriskt samlad avhopparverksamhet inrättas från den 1 januari 

2021 enligt inriktning i tjänsteutlåtandet och tillförs en av 

socialnämnderna.  

 

2. Vid rekrytering av personal till den samlade avhopparverksamheten inom 

socialtjänsten ska kraven på delar av teamet inrikta sig på att dessa 

besitter spetskompetens på radikalisering inom islamistiska 

organisationer såsom IS, Al Qaida och Al Shabab. 

 

3. Den samlade avhopparverksamheten tar kontakt med Borås Stad för stöd 

och planering i ett förbyggande arbete mot salafism 

 

4. Redovisning av uppdraget från kommunstyrelsen 2019-05-22 § 356, att 

utreda förutsättningarna för en samlad enhet eller avdelning inom 

socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare, 

förklaras fullgjort 

Yrkandet 
Efter stadsledningskontorets uppdrag att utvärdera avhopparverksamheten fick 

stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med polisen och andra relevanta 

aktörer, arbeta fram konkreta förslag på hur stadens avhopparverksamhet kunde 

stärkas och utvecklas. I redovisningen av uppdraget framkom att intentionerna 

med att samla ihop stadens arbete med avhoppare sågs som positiva utifrån 

behovet av samlad spetskompetens, skyndsam ärendehantering och ökad 

likvärdighet över staden.  

Att bryta den kriminella eller våldsbejakande extremistiska livsstilen för individer 

genom insatser från Göteborgs Stad är en vinst såväl för individen som för hela 

samhället i stort. För att kunna bekämpa våldbejakande islamistisk extremism 

krävs djupa kunskaper och ett nära samarbete med Göteborgs integrationspolis, 

muslimska organisationer, imamer och moskéer. Det är dags att sluta vara naiva 
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och sätta tilltro till ”avhoppartelefoner” och socialarbetare utan erfarenhet av 

islamistisk extremism.  

Sveriges arbete mot våldsbejakande extremism går trögt. De förebyggande 

åtgärderna uteblir, och det råder en osäkerhet kring hur arbetet ska bedrivas 

lokalt, ute i kommunerna.  

Borås går mot strömmen med en väl utarbetad strategi på plats. Varannan vecka 

svarar alla verksamheter inom Borås stad på 15 frågor som skickas ut. En rubrik 

handlar om otrygga miljöer. Företrädare från kommunen, polisen och 

bostadsbolagen möts för att diskutera svaren och ta fram en lägesbild för att i 

god tid snappa upp varningssignaler. Det är viktigt att Göteborgs Stad inför en ny 

omorganisering inser vikten av en god arbetsstrategi runt dessa problem och tar 

användning av den erfarenhet som har byggts upp i Borås stad. 
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för en samlad enhet eller 
avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs 
Stads individarbete med avhoppare  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. En organisatoriskt samlad avhopparverksamhet inrättas från den 1 januari 2021 enligt 
inriktning i tjänsteutlåtandet och tillförs en av socialnämnderna. 

2. Redovisning av uppdraget från kommunstyrelsen 2019-05-22 § 356, att utreda 
förutsättningarna för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för 
Göteborgs Stads individarbete med avhoppare, förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Ärendet är en återrapportering på kommunstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete 
med avhoppare. Med utgångspunkt i perspektiven organisation, ekonomi, ansvar och 
mandat bedömer stadsledningskontoret att förutsättningar är goda och föreslår att en 
samlad avhopparverksamhet inrättas från och med den 1 januari 2021 under en av 
socialnämnderna. En organisatoriskt samlad avhopparverksamhet bör ansvara för de 
särskilda avhopparärendena, såväl för myndighetsutövningen som för kostnadsansvaret 
kopplade till individärendet. Genom att samla kompetensen för målgruppen avhoppare 
till en socialnämnd bedöms kunskapen om målgruppen att öka vilket på sikt kommer att 
kunna leda till att arbetet med avhoppare bedrivs på ett mer kostnadseffektivt, skyndsamt 
och likartat sätt i Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den största delen av arbetet med avhoppare bedrivs idag inom stadsdelarnas socialtjänst 
med stöd av social resursförvaltning som ansvarar för att bemanna avhoppartelefonen. 
Antalet avhoppare i de olika stadsdelarna varierar och kunskapen om målgruppen likaså. 
Stadsdelsnämndernas kostnader för avhopparverksamheten utgörs av beviljade insatser 
för berörda klienter samt personalkostnader förknippande med ärendehandläggning.  

Siffror presenterade i rapporten Vänd dem inte ryggen – en socioekonomisk analys av 
destruktiva subkulturer (Eva Lundmark-Nilsson och Ingvar Nilson, Fryshuset 2012) visar 
att samhällskostnaden för en gängkriminell uppgår till 1,5 miljoner kronor per år och 
motsvarande siffra för en vitmakt-anhängare uppgår till 2 miljoner kronor. Det är en 
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kostnad som löper på över alla de år som individen är fortsatt kriminell och beräknas 
kosta samhället 23 miljoner kronor under en 15 års period för en gängkriminell individ 
och 30 miljoner för en vitmakt-anhängare.  

Kostnaden för den dyraste och mest omfattande insatsen för en avhoppare som Göteborgs 
Stad gör uppgår till ca 1,2 mnkr per år. Det är en kostnad baserad på att insatserna för 
avhopparen i sin helhet överlämnas till extern leverantör under ett års tid eller mer. 
Genom att hantera och utföra all handläggning och myndighetsutövning i 
avhopparärenden inom en organisatoriskt samlad avhopparverksamhet, tillhörande en 
socialnämnd, ackumuleras kunskap och erfarenhet om målgruppen inom ett team. Det bör 
på sikt innebära att en samlad avhopparverksamhet kommer att kunna utföra ett flertal av 
de insatser som man idag betalar extern leverantör för. Stadsledningskontoret bedömer 
därför att det på längre sikt finns goda förutsättningar för en kostnadseffektivisering av de 
behandlingsinsatser som idag är en stor utgift för staden. 

Det förväntas inte tillkomma några nya kostnader för arbetet med avhoppare i en 
organisatoriskt samlad avhopparverksamhet eftersom arbetet med avhoppare redan idag 
bedrivs inom staden. Däremot behöver resurser, motsvarande cirka 15 mnkr, omfördelas 
från de fyra socialnämnderna till den nämnd som får ansvaret för den samlade 
avhopparverksamheten. 

Att bryta den kriminella eller våldsbejakande extremistiska livsstilen för individer genom 
insatser från Göteborgs Stad är en vinst såväl för individen som för hela samhället i stort. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det är nästan uteslutande pojkar och unga män som rekryteras till kriminella nätverk. 
Utvecklingen visar dock att allt fler tjejer och unga kvinnor involveras i den brottslighet 
som de kriminella grupperingarna eller våldsbejakande extremistiska miljöerna ägnar sig 
åt. Dessutom finns indikationer på att rekryteringen till kriminella nätverk sker i allt lägre 
åldersgrupper.  

Barn och unga drabbas på flera olika sätt av kriminella nätverk, organiserad brottslighet 
och våldsbejakande extremism. Som påtalats ovan finns den direkta risken att unga 
personer rekryteras in i de här miljöer men även att barn och unga drabbas av den 
brottslighet som begås av dessa kriminella individer. Barn och unga drabbas också 
indirekt av att föräldrar, vårdnadshavare, andra familjemedlemmar och släktingar lever i 
kriminella och/eller våldsbejakande extremistiska miljöer. Åtgärder som stärker 
Göteborgs Stads individarbete med avhoppare gynnar såväl barnen som alla andra 
medborgare i staden.  

Organiserad brottlighet i form av kriminella nätverk/grupperingar samt de våldsbejakande 
extremistiska miljöerna har sin utgångspunkt framför allt i stadens utsatta områden, vilket 
påverkar dessa socioekonomiskt svagare bostadsområden än mer negativt. 
Konsekvenserna av de handlingar som målgruppen avhoppare genererar påverkar dock 
hela staden negativt genom bl. a. en ökad otrygghet. En viktig åtgärd för att förebygga 
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och bekämpa brottslighet och våldsbejakande extremism är att fler individer kan ges 
nödvändigt stöd från samhället för att kunna lämna kriminella eller extremistiska miljöer. 
Göteborgs Stads individarbete med avhoppare är en del av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet som bedrivs i staden. Som en del i regeringens 34-
punktsprogram, ett åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, lyfts avhopparverksamhet som 
en viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och våldsbejakande 
extremism. 

Samverkan 
Stadsledningskontoret har informerat om ärendet i CSG vid sammanträdet den 14 maj 
2020. 

Bilaga 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-22 § 356. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 § 356 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för 
Göteborgs Stads individarbete med avhoppare. I detta tjänsteutlåtande redovisar 
stadsledningskontoret en utredning enligt uppdraget och föreslår att en organisatoriskt 
samlad avhopparverksamhet ska inrättas och tillföras en av socialnämnderna. 

Beskrivning av ärendet 
Efter stadsledningskontorets uppdrag, kommunstyrelsen 2017-09-06 § 605, att utvärdera 
avhopparverksamheten fick stadsledningskontoret i uppdrag, kommunstyrelsen 2018-03-
28 § 269, att i samråd med polisen och andra relevanta aktörer, arbeta fram konkreta 
förslag på hur stadens avhopparverksamhet kunde stärkas och utvecklas. I redovisningen 
av uppdraget, dnr 0391/19, framkom att intentionerna med att samla ihop stadens arbete 
med avhoppare sågs som positiva utifrån behovet av samlad spetskompetens, skyndsam 
ärendehantering och ökad likvärdighet över staden. Stadsledningskontoret fick i uppdrag 
av kommunstyrelsen 2019-05-22 § 356, att utreda förutsättningarna för en samlad enhet 
eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare. De 
förutsättningar som utretts är främst ur perspektiven av organisation, ekonomi, ansvar och 
mandat. 

Ärendets beredning 
Utgångspunkten i arbetet med uppdraget har varit de synpunkter och förslag på 
förbättringar som framkommit i tidigare arbete och remissvar vad gäller konkreta förslag 
för att stärka och utveckla arbetet med avhoppare. Där identifierades ett behov av en 
samlad spetskompetens för målgruppen och att allt kommunalt individarbete med 
avhoppare måste handläggas inom ramen för socialtjänsten. Ärendets handläggning har 
inkluderat flera funktioner och kompetenser såsom juridik, dialog med företrädare för 
arbetet med ny nämndorganisation 2021 och delprojektet Individ- och familjeomsorg 
samt övrig socialtjänst, workshop med representanter från stadsdelsförvaltningarnas 
socialtjänst, social resursförvaltning samt välfärd och utbildning vid 
stadsledningskontoret. Även möten med Stockholm Stads avhopparverksamhet vid 
enheten för hemlösa och Konsultationsteamet i Malmö Stad har genomförts för att 
identifiera hur andra storstadskommuner arbetar med målgruppen avhoppare. 

Nuvarande styrdokument för arbetet med avhoppare 
I nuvarande styrdokument för Göteborgs Stads arbete med avhoppare definieras 
målgruppen tydligt utifrån ett antal kriterier. I riktlinjen görs skillnad på avhopparärenden 
respektive särskilda avhopparärenden. Till den senare kategorin räknas de ärenden där det 
föreligger särskilda parametrar att ta hänsyn till såsom exempelvis grov och/eller 
organiserad brottslighet eller hög och allvarlig hotbild. Sådana ärenden innebär med stor 
sannolikhet att flytt inom eller bort från Göteborg är nödvändig. Sett ur perspektivet av 
att lokalkännedom i arbetet med dessa individer är viktig är det fördelaktigt att 
individärenden där hotbilden är låg handläggs inom den socialtjänst där individen är 
bosatt och där den lokala förankringen finns. För de särskilda avhopparärendena, där 
skyndsam och kompetent ärendehandläggning utifrån hotbildssituationen är det primära, 
blir den lokala förankringen sekundär i förhållande till hotbilden. För att bedöma om ett 
ärende är att anse som ett särskilt avhopparärende finns kriterierna för dessa angivna i 
riktlinjen. 
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Idag fördelas arbetet med avhoppare på tre nivåer inom staden. Social resursförvaltning 
ansvarar för bemanningen av den så kallade avhoppartelefonen medan 
stadsledningskontoret bedömer bland annat relevanta samverkansparter i särskilda 
avhopparärenden och socialtjänsten handlägger och ansvarar för samtliga ärenden med 
avhoppare. Övergripande är det socialtjänsten i de tio stadsdelsförvaltningarna som 
ansvar för sina respektive avhopparärenden. 

Arbetsfördelning och ansvar 
Behovet av spetskompetens om målgruppen och skyndsam handläggning av 
avhopparärenden var några av argumenten som lyftes fram i tidigare utredning där 
förslaget om samlad avhopparverksamhet framkom. Genom att samla allt arbete med 
avhoppare, såväl individansvaret med handläggning och bedömning som 
kostnadsansvaret för insatserna, till en organisatoriskt samlad avhopparverksamhet 
bedöms dessa behov åtgärdas. En organisatoriskt samlad avhopparverksamhet i en av 
socialnämnderna kan med fördel bemanna avhoppartelefonen samt ansvara för 
socialtjänstens samlade myndighetsutövning i de särskilda avhopparärendena. Det skulle 
innebära en tydlig skillnad och uppdelning mellan vilka ärenden som bör handläggas i 
ordinarie socialtjänst kontra en samlad avhopparverksamhet. Med hänsyn tagen till den 
höga hotbild som särskilda avhopparärenden ofta präglas av är det även ur ett 
säkerhetsperspektiv önskvärt att information om exempelvis en avhoppares placeringsort 
endast omfattar en socialnämnd. 

En samlad avhopparverksamhet kan utveckla stödinsatserna för målgruppen och finnas 
som en kompetensresurs till övrig socialtjänst som handlägger avhopparärenden. I 
sammanhanget kan Malmö Stads konsultationsteam nämnas. De arbetar i nära samverkan 
med ordinarie socialtjänst som en kompetensresurs i individarbetet med avhoppare. I 
Stockholm Stad finns en samlad avhopparverksamhet som organisatoriskt tillhör enheten 
för hemlösa. Där övertar avhopparverksamheten ordinarie socialtjänsts individarbete med 
avhoppare i de fall då hotbilden kräver omlokalisering av individen. Det förfarandet 
påminner om Göteborgs Stads uppdelning mellan avhopparärenden och särskilda 
avhopparärenden.  

Ekonomi och organisation 
En återkommande diskussionspunkt i tidigare utredning handlade om ekonomi och 
budgetstyrning. Göteborgs Stads nuvarande organisation för arbetet med avhoppare 
belastar de enskilda stadsdelsförvaltningarnas ekonomi vilket kan slå hårt mot en enskild 
nämnds budget då insatser för avhoppare kan vara mycket kostsamma. Kostnaden för ett 
enskilt avhopparärende varierar utifrån behovet men kan uppgå till ca 1,2 mnkr per år om 
alla behandlingsinsatser förläggs till extern leverantör. Genom att organisatoriskt samla 
arbetet med avhoppare till en socialnämnd ges ett tydligt uppdrag och prioritering för 
målgruppen. Behandlingsinsatser hos extern leverantör kommer sannolikt initialt att ändå 
behöva förläggas hos extern leverantör. Främst i de ärenden då hotbilden bedöms som 
hög. Men i takt med att kunskapen om målgruppen ökar kan det på sikt förväntas leda till 
kortare handläggningstid och en minskning i omfattning av externa leverantörers insatser.  

I tidigare utredning framgår att Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet startat ca 
10–15 insatser med avhoppare per år under åren 2011–2019. Det är avhopparärenden, 
som med nuvarande riktlinje, kan definieras som särskilda avhopparärenden. En 
organisatoriskt samlad avhopparverksamhet kan förväntas hantera minst samma antal 
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avhopparärenden per år som Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tidigare 
initierat.  

Under arbetets gång har det visat sig att uppdragets organisatoriska benämning med enhet 
eller avdelning för arbetet med avhoppare inte är lämplig. Den personalresurs som anses 
behövas för att utföra arbetsuppgifter kopplade till antalet särskilda avhopparärenden som 
genereras varje år är inte i numerär med en enhet eller avdelning. Storleken på 
personalresursen för en samlad avhopparverksamhet rör sig om en handfull medarbetare 
som ska hantera minst 10–15 särskilda avhopparärenden per år. De skulle i så fall bilda 
en organisatoriskt samlad avhopparverksamhet som bör ingå i en enhet eller avdelning 
med närliggande verksamhetsområden.  

Den nuvarande reviderade riktlinjen, där åldersgränsen är borttagen, våldsbejakande 
extremism ingår och kraven beträffande hotbilden inkluderar även en latent hotbild 
utifrån den kriminella kontexten gör att arbetet med avhoppare riktar sig till en bredare 
målgrupp jämfört med tidigare riktlinje. Antalet avhopparärenden genereras idag i stort 
sett uteslutande genom att individen själv kontaktar socialtjänsten eller avhoppartelefonen 
för önskan om att få stöd och hjälp till att avsluta sin kriminella livsstil. I en 
organisatoriskt samlad avhopparverksamhet kan arbetet på sikt även inkludera ett mer 
uppsökande arbetssätt i samverkan med ordinarie socialtjänst samt med polis och 
kriminalvård/frivård. Med nuvarande riktlinje och en på sikt förändrad arbetsmetod finns 
det anledning att anta att antalet avhopparärenden som bedöms som särskilda 
avhopparärenden framöver kommer att kunna öka. Göteborgs Stads arbete med 
avhoppare är en viktig del av det nationella arbetet att bekämpa gängkriminalitet och 
våldsbejakande extremism. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Utredningen visar att förutsättningarna för att åtgärda de synpunkter och förslag till 
förbättringar av Göteborgs Stads individarbete med avhoppare inom socialtjänsten, som 
framkommit i tidigare utredning, bedöms som goda om man samlar stadens arbete med 
de särskilda avhopparärendena samt bemanningen av avhoppartelefonen till en 
organisatoriskt samlad avhopparverksamheten inom en socialnämnd.  

Med anledning av den pågående förändring av stadens nämndorganisation bedömer 
stadsledningskontoret att en organisatoriskt samlad avhopparverksamhet bör inrättas per 
1 januari 2021. I tid sammanfaller detta med inrättandet av de fyra nya socialnämnderna. 
Uppdraget att hålla samman en organisatoriskt samlad avhopparverksamheten bör 
tillföras en av de fyra socialnämnderna. Ett beslut enligt stadsledningskontorets förslag i 
detta ärende behöver finnas med vid framtagandet av nytt reglemente för den 
socialnämnd som tillförs verksamheten. Tidplanen för de nya nämndernas reglemente är 
att de ska överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under kvartal 3 2020.  

Kostnaden för en samlad avhopparverksamhet bedöms inte som någon ny tillkommande 
utgift eftersom det är kostnader som finns idag i och med att arbetet med avhoppare redan 
pågår i staden. Det redan pågående arbetet med avhoppare innebär att kunskapen om 
målgruppen avhoppare finns men är utspridd och ojämnt fördelad över staden. Genom att 
samla kompetensen för målgruppen till en socialnämnd bedöms kunskapen om 
målgruppen att öka. Ökad spetskunskap bedöms på sikt kunna leda att arbetet med 
avhoppare bedrivs på ett mer kostnadseffektivt, skyndsamt och likartat sätt i hela 
Göteborg vilket gynnar alla medborgare såväl som övrig socialtjänst i staden. 

 

 

Gabriella Nässén 

Chef Trygghet och säkerhet 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att ta fram 
gemensamma riktlinjer för stadens 
avhopparverksamhet samt konkreta förslag 
för att stärka och utveckla verksamheten 
§ 356, 0391/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontorets uppdrag, kommunstyrelsen 2018-03-28 § 269, att återkomma 
med en uppdaterad för Göteborgs Stad gemensam policy och riktlinjer för 
avhopparverksamhetens genomförande för beslut i kommunfullmäktige förklaras 
fullgjort. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag, kommunstyrelsen 2018-03-28 § 269, att i samråd 
med polisen och andra relevanta aktörer, arbeta fram konkreta förslag på hur stadens 
avhopparverksamhet kan stärkas och utvecklas utifrån den bedömning som görs i 
utvärderingen (dnr 1181/17) förklaras fullgjort. 

3. Avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad avseende 
vård för och samverkan kring avhoppare i enlighet med bilaga 4 och med 2015 års 
beslut om samarbete med avhoppare mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
stad godkänns som utgångspunkt för vidare dialog med Västra Götalandsregionen. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samlad enhet 
eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2018-03-28 § 269, kommunfullmäktige, att ta fram 
gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet förklaras fullgjort. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2019. 
Yrkande från MP och V den 17 maj 2019. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från 
MP och V den 17 maj 2019. 

Tjänstgörande ordföranden Helene Odenjung (L) och Marina Johansson (S) yrkade bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på Karin Pleijels yrkande. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-22 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Propositionsordning  
Tjänstgörande ordföranden ställer propositioner på dels ärendets avgörande idag och dels 
ärendets återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Västra Götalandsregionen genom stadsledningskontoret 
Skrivelse nr 85 till kommunfullmäktige 

 

Dag för justering 
2019-06-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Helene Odenjung 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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