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Giltighet

Denna policy avseende avhopparverksamhet är fastställd av Linköpings
kommunfullmäktige 2017-06-13 enligt § 182 Dnr 2017-363, för att gälla tills vidare.
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Inledning

Detta är Linköpings kommuns policy avseende avhoppare från den organiserade
brottsligheten/kriminella gäng och eller nätverk inom Linköpings kommun. Att
vidtaga samordnade insatser i arbetet med avhopparen är en viktig hörnsten i ett
framgångsrikt brottsförebyggande arbete.
Linköpings kommun ska genom samverkan erbjuda stöd till personer som vill bryta
med sitt kriminella liv genom att ”hoppa av”. Det finns stora samhällskostnader som
kan sparas och då inte minst för de som drabbas av brottsligheten.
Policyn är en del i strävan att uppnå det övergripande målet ”ett tryggt och säkert
Linköping”, människors trygghet i civilsamhället skall öka.
Begreppet avhoppare1
En person som väljer att lämna ett kriminellt gäng eller organiserad brottslighet
som bestraffar utträde och därmed har en latent eller konkret hotbild.
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Syfte

Syftet med policyn är att tydliggöra övergripande inriktning, ansvarsfördelning och
uppgifter för Linköpings kommuns arbete avseende stöd till avhoppare.
Stödet till avhoppare i Linköpings kommun syftar att;

1

-

försvåra för den organiserade brottsligheten

-

minska det mänskliga lidandet

-

främja avhopp från kriminalitet/kriminella nätverksmiljöer

-

tillvarata framgångsfaktorer

Säkerhetspolisens årsbok 2014 (Säkerhetspolisen 2015)
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Målsättning

Linköpings kommuns avhopparverksamhets målsättning är att utveckla former för att
underlätta avhopp från gäng och kriminella nätverk, förstärka samverkan med lokala
myndigheter (polismyndigheten, kriminalvården m.fl.) samt andra kommuner.
Policyn följer de nationella definitionerna och avgränsningar av målgrupper och
åtgärdsområden som framtagits av Polismyndigheten på nationell nivå, av Polisens
nationella operativa avdelning (NOA).
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Omfattning

Linköpings kommun och kommunstyrelsen har en viktig roll att inom ramen för
säkerhetsarbetet att tidigt följa hur problembilden förändras i olika delar av staden.
Erfarenheter visar att varje avhopparärende är unikt och att arbetet måste utvecklas
utifrån individens behov av stöd och samtidigt krav som ställs på individen efter en
samlad bedömning.

Socialtjänstens roll i individarbetet i sociala insatsgrupper är omfattande,
bedömningen är att arbetet är av avgörande betydelse för att förebygga kriminalitet
och att motivera individer att hoppa av från och motverka kriminalitet.
Arbetet avseende avhopparverksamheten kan konkretiseras på följande sätt;
-

Kunskapen/Information om möjligheten till avhopp ska tillgängliggöras för
civilsamhället och potentiella individer som överväger ett ”avhopp”.

-

Förstärka samverkan internt/externt. Fokus ska ligga på amarbeten med andra
kommuner och myndigheter.

-

Förebyggande insatser och utvecklingsarbete skall vara riktade mot avhoppare
och brottsoffer.

-

En samordnare/koordinator för kommunen, som ska samordna det
interna/externa arbetet ska finnas inom den sociala insatsgruppen.

-

För det operativa arbetet avseende avhopparverksamheten inom Linköpings
kommun skall det finnas framtagna säkerhetsinstruktioner
(instruktioner/handlingsplan). Dessa skall innehålla en arbetsprocess inom
ramen för det operativa och strategiska arbete med avhoppare.

-

Uppföljning sker inom ramen för sociala insatsgruppens (SIG:s) ordinarie
arbete och rapporteras till kommunstyrelsen.
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Ansvar

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande styrdokument och
policyn för avhopparverksamhet är ett av dessa.
Kommunstyrelsen utövar genom kommundirektören och säkerhetschefen ett
strategiskt arbete avseende avhopparverksamhet.
Operativ nivå
Socialchefen ansvarar för det operativa arbetet avseende avhopparverksamheten inom
ramen för den sociala insatsgruppens verksamhet (SIG). Härav följer fortlöpande
tillsyn, uppföljning samt ge råd- och direktiv till sociala insatsgruppens
utvecklingsarbete.

