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Särskilt tilldelade medel avseende avhopparverksamhet 2019
Enligt regeringsbeslut har Polismyndigheten erhållit ett anslag om fem miljoner för 2019. Detta för att ekonomiskt kunna stödja de förvaltningar och organisationer vars verksamhet är att hjälpa så kallade avhoppare tillbaka till ett liv
utan kriminalitet.
Utdrag ur regleringsbrevet för budgetåret 2019 - Polismyndigheten
”Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som
hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).”

Vid nationella operativa avdelningen finns en nationell samordningsfunktion
för avhopparverksamhet vid brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten,
vilka har fått i uppdrag av Polismyndigheten att fördela det tilldelade verksamhetsstödet.1 Fördelningen för 2019 har beslutats enligt följande:
 3 miljoner kronor fördelas till kommunala förvaltningar som via ansökan kan få ta del av det statliga stödet till avhoppare
 2 miljoner kronor i verksamhetsstöd fördelas till avhopparverksamheterna, Passus och Exit, vid Stiftelsen Fryshuset.
Kommunala förvaltningar som ansöker om det statliga stödet ska använda det
för att utveckla och intensifiera arbetet med att få individer att lämna kriminella organisationer och nätverk samt samverka med Polismyndigheten. Ansökan ska bland annat innehålla metod, inbegripet förslag på individuell handlingsplan för som längst sex månader. Handlingsplanen kan omfatta vård- och
stödtjänster som utförs av andra organisationer vilka uppfyller Ekonomistyrningsverkets kriterier för att få söka statligt stöd.2 3 För att en ansökan ska behandlas krävs det att avhopparen har ett skyddsbehov och att den sökande
kommunen har ett samarbete med den regionala avhopparsamordnaren vid
polisen.

Kommunala förvaltningar som tilldelats statligt verksamhetsstöd ska återrapportera till Polismyndigheten senast 1 februari 2020. Återrapporteringen ska
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bestå av en ekonomisk redovisning och resultatredovisning med en utvärdering avseende genomförande och resultat.
Med anledning av det utdragna regeringsbildandet så finns det inga detaljer i
regleringsbrevet för 2019 om hur de avsatta pengarna ska användas. Det förväntas ett kompletterande regleringsbrev. I avvaktan på det så förhåller vi oss
till den skrivning som gjordes i regleringsbrevet för 2018.
I regleringsbrevet för 2018 framhåller regeringen det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Man betonar
att Polismyndigheten särskilt ska se till att riskområden inte utvecklas i en negativ riktning. Dessutom påtalar regeringen att en samordning av polisiära
insatser och brottsförebyggande arbete med andra aktörer är en framgångsfaktor i utsatta områden.4 Utifrån dessa kriterier kommer avhoppare från utsatta
områden, riskområden eller särskilt utsatta områden att prioriteras vid fördelning av medel.
Om man vill lära mer om avhopparverksamhet hänvisas till
www.avhoppare.se. Denna sida vänder sig i första hand till personer som arbetar eller som kommer i kontakt med avhoppare.
Ansökan ska göras på särskild blankett som finns att hämtas på polisens hemsida, www.polisen.se.
Ansökan skickas till e-post registrator.kansli@polisen.se fortlöpande då behov
av verksamhetsstöd till avhopparverksamhet finns. Sista ansökningsdag för
2019 är torsdag 14 november 2019.
Polismyndigheten har samverkat med Sveriges Kommuner och Landsting i
beredningsarbetet. Vid frågor avseende ansökan för statligt verksamhetsstöd
rörande avhopparverksamhet kontakta gärna någon av nedan personer:
Maria Agge
Handläggare Bops/Noa
010-563 9635
maria.agge@polisen.se

Greta Berg
Expert – brottsförebyggande/SKL
08-452 7958
greta.berg@skl.se
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