
llsALA 
~ KOMMUN 

§ 116 Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Ordförande Carola Gunnarsson (C) föreslår att ärende 8. Revidering av taxa för 
tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) (KH 58) utgår, 
då ärendet var färdigbehandlat av kommunstyrelsen 2019-11-05, § 176. 

Vidare föreslår ordförande att ärende 12. Kulturprogram för Sala kommun 2020 
2023 (KH 62), ärende 15. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande om ''Avhopparprogrammet", ärende 16. Svar på interpellation till vård
och omsorgsnämndens ordförande om dataspe/sberoende samt ärende 17. Svar på 
interpellation till sko/nämndens ordförande om dataspelsberoende på grund av 
tidsbrist behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att ärende 8. Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) (KH 58) utgår, 

att ärende 12. Kulturprogram för Sala kommun 2020 2023 (KH 62) behandlas vid 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde, 

att ärende 15. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
"Avhopparprogrammet" behandlas vid nästkommande sammanträde, 

att ärende 16. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
dataspels beroende behandlas vid nästkommande sammanträde, samt 

att ärende 17. Svar på interpellation till skolnämndens ordförande om 
dataspelsberoende behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Utdragsbestyrka nde 
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VÅRD OCH OMSORG 
Elisabet Pettersson 
Ordförande 
Vård- och omsorgsnämnden 

SALA KOMMUN 
l<ommunstyrelöens förvaltn ing 

lnk. 2019 -11 - 1 9 

Diarienr Z O / 2 - 3 
Dp~_: ________ __. 

Svar på Interpellation gällande Avhopparprogram i Sala kommun. 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Louise Eriksson (SD) har inkommit med en interpellation till ordförande i Vård
och omsorgsnämnden. 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

1) Har Sala kommun upprättat ett "Avhopparprogram"? 

2) Hur länge har det funnits? 

3) Hur många "avhoppare" har nyttjat programmet? 

4) Finns det statistik på hur många som klarat av att bryta respektive hur 
många som återfallit i kriminalitet? 

SVAR: 

1) Har Sala kommun upprättat ett "Avhopparprogram"? 

Nej, idag finns det inget avhopparprogram/verksamhet i Sala kommun. Svenska 
kommuner är heller inte ålagda att i dagsläget ha en sådan verksamhet i 
kommunen. Brottsförebyggande rådet (Brå) har identifierat nio specifika 
avhopparverksamheter i landet dit avhoppare från kriminella grupperingar kan 
vända sig för stöd. Fyra av dessa drivs av olika myndigheter, främst socialtjänsten 
och polisen. Verksamheterna skiljer sig åt sett till målgrupp, struktur och 
arbetssätt. De flesta avhopparverksamheter finns i de större städerna såsom 
Göteborg, Malmö och Stockholm. 

Brå har gjort en nationell kartläggning- "Stöd till avhoppare fi·ån kriminella 
grupperingar " (rapport 2016:6), som visar att av 208 kommuner och 
stadsdelsförvaltningar i Sverige så har 15 procent av så kallade avhoppare vänt sig 
direkt till socialtjänsten under 2014-2016. I faktiska siffror innebär det att 32 
kommuner haft en sådan kontakt och totalt rör det sig om omkring 35 avhoppare 
per år. Nästan hälften av dessa har vänt sig till socialtjänsten i Stockholm. 
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I september 2019 beslutade regeringen ett förslag mot den svenska 
gängkriminaliteten 1

• En av regeringens åtgärder är att införa ett nationellt 
avhopparprogram, för personer som vill lämna ett kriminellt liv. Under hösten 
2019 kommer också myndighetsuppdraget att beslutas av regeringen. Den eller de 
myndigheter som får uppdraget kommer att ta fram ett nationellt 
avhopparprogram med syfte att samordna, förstärka och utveckla de 
avhopparverksamheter som idag bedrivs. 

Trots att en avhopparverksarnhet inte finns etablerad i kommunen så har 
socialtjänsten ett ansvar. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1 § så har 
kommunen det yttersta ansvaret för de medborgare som vistas i kommunen, att de 
får den stöd och den hjälp de behöver. Personer som lämnar kriminella 
grupperingar ingår här. Insatser från socialtjänsten kan vara; ekonomiskt bistånd, 
tillfälligt boende och missbruksvård. Den aktuella målgruppen är inte på något 
sätt homogen, utan skiljer sig åt när det gäller upplevelse av hot, levnadshistorik, 
utbildningsnivå, språkkompetens, arbetslivserfarenhet, missbrukshistorik och 
kognitiv funktionsnivå. 

Avhoppare som vill ha stöd kan själva ta kontakt med kommunen. Kommunen 
kan också kontaktas av personal från den avhopparverksamhet som den enskilda 
sökt sig till. Socialtjänsten i den kommun 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. Det hör till socialnämndens uppgifter att 
verka för att den som utsatts för brott, att denne och dennes närstående får stöd 
och hjälp. 

Då denna typ av ärende inkommer till myndigheten anpassas var enskild individs 
förutsättningar till lämpliga insatser, under eller efter utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL. Vanligt förekommande insatser i ärendetypen generellt är behov av skydd, 
skyddade personuppgifter och byte av bostadsort. Samverkan sker även med 
Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten i Västerås (BOPS) för dessa 
ärenden. 

Under de senaste 18 månaderna har aktualiseringar av denna typ av klientel i Sala 
kommun varit föga frånvarande . Vid ett tillfälle har kommunen haft ett ärende av 
denna typ, här gjordes en placering utifrån en första riskbedömning. Det visade 
sig dock senare att karaktären av ärendet hade större behov av 
missbruksbehandling och att skydds behovet inte var det primära eller av den art 
en första bedömning hade gett uttryck för. 

I samtal gällande om det idag behövs en avhopparverksamhet i Sala kommun, har 
kommunpolis Ann-Kristine Beutler tillfrågats och hennes uppfattning är att det 
inte finns ett sådant behov i dagsläget. Polisen i Sala har mycket liten eller inga 
alls av dessa typer av ärenden. 

Anna-Lena Letterhall är gruppchef för BOPS i Västmanland. Hon förtydligar att 
Sala kommun ingår i BOPS Västmanlands upptagningsområde och att deras 
avhopparansvariga samordnare finns tillgänglig för Sala kommuns medborgare. 

1 https: //www.regeringen.se/artiklar /2019 /09 /regeringen-foreslar-ytterligare-atgarder
mot-gangkriminaliteten/ 



Avhoppare från Sala kommun som BOPS kommit i kontakt de senaste åren har 
varit enskilda individer som varit i behov av polisens stöd och skydd då de 
samtidigt varit misstänkt för ett grovt brott. Enligt Anna-Lena är detta inte 
avhoppare i förfrågans bemärkelse. En avhoppare behöver ha motivation till att 
avsluta sin kriminella livsstil, utan en överhängande polisanmälan. 

I och med frågeställningen har IFO utformat en rutin för hur ärendehanteringen av 
eventuella avhoppare ska handläggas, det finns idag ett fullgott skydd för 
målgruppen utifrån socialtjänstlagen. Således bör ett beslut om ytterligare insatser 
för kommunens avhoppare avvaktas tills nya direktiv eller beslut är gjorda av 
regeringen i och med ett eventuellt nationellt avhopparprogram. 

2) Hur länge har det funnits? 

Ej relevant att svara på i och med svar på fråga 1. 

3) Hur många "avhoppare" har nyttjat programmet? 

Ej relevant att svara på i och med svar på fråga 1. 

4) Finns det statistik på hur många som klarat av att bryta respektive hur 
många som återfallit i kriminalitet? 

Ej relevant att svara på i och med svar på fråga 1. 

BESLUT 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Elisabet Pettersson 



I SALA 
KOMMUN 

§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 

32 (39) 

Dnr 2019/1442 -2 

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
"Avhopparprogrammet" 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till vård
och omsorgsnämndens ordförande Elisabet Pettersson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

Bevakning 

c__s 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -10- 1 7 

Interpellation gällande" Avhopparprogram" 

Samtliga Svenska kommuner är ålagda att tillhandahålla och 
erbjuda sina kommuninnevånare sk "Avhopparprogram" 

Programmet riktar sig till kriminella som vill ta sig ur det 
kriminella livet, bryta umgänget och leva ett laglydigt liv. 

Med anledning av ovanstående vill jag härmed fråga 
Ordförande i Vård & omsorgsnämnden: 

Har Sala kommun upprättat ett "Avhopparprogram"? 

Hur länge har det funnits? 

Hur många "avhoppare" har nyttjat programmet? 

Finns det någon statistik på hur många som klarat av att bryta 
resp hur många som återfallit i kriminalitet? 

Louise Eriksson (SD) 

Aktb ilaga 

I 


