
Ansökan om medel från Polismyndigheten 
för stöd till avhopparverksamheten

Sida 1 (2)

Datum Diarienummer

Polismyndigheten har fått extra avsatta medel för avhopparverksamhet riktat mot kommunala 
förvaltningar avseende kostnader för specifik individ som bedömts som avhoppare d.v.s. en person som 
väljer att lämna ett kriminellt gäng eller organiserad brottslighet som bestraffar utträde och därmed har 
en latent eller konkret hotbild.  

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att etablera kontakter med berörda myndigheter på nationell 
nivå. Syftet är att etablera samverkan och om möjligt inrätta nationella kontaktpersoner för avhopparfrågor 
vid respektive myndighet. Polismyndighetens riktlinjer för avhopparverksamhet, PM 2016:35 

Uppge inga personuppgifter i ansökan avseende den/de som ska ingå i handlingsplanen.  

Ansökan skickas in fortlöpande till e-post registrator.kansli@polisen.se 

Ansökan ska undertecknas av behörig beslutsfattare och inges i original.

Huvudsökande
Förvaltningens namn

Avdelning/enhet Organisationsnummer

Adress Telefonnummer (fast anknytning och mobil)

E-post Bankkonto (clearingnummer/plusgiro/bankgiro) Kontaktperson

Funktion/titel Telefonnummer (om annat än ovan)

Medsökande, om sådan finns
Organisation/namn Adress

Telefonnummer (fast anknytning och mobil) E-post Kontaktperson

Behörig firmatecknare

Metod, om ytterligare utrymme behövs vänligen bifoga separat dokument
Individuell handlingsplan för kommande sex månader

Vård- och stödtjänster

Andra insatser

Polismyndigheten
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Sida 2 (2)

Diarienummer

Ansökan om medel från Polismyndigheten 
för stöd till avhopparverksamheten

Verksamhet
Nuvarande aktivitet

Eventuellt planerad aktivitet

Eventuell utveckling av verksamheten

Samverkan

Budget
Beräknade kostnader uppdelade efter insatser för individen/individerna

Övrig finansiering
Bidrag eller anslag ifrån annat håll (tidigare, pågående eller planerade)

Övriga upplysningar
Uppgifter av betydelse för verksamheten och insatsen

Sökandes underskrift
Datum Ort

Namnförtydligande

Namnteckning

Frågor angående ansökan kan ställas till e-post brottsoffer-personsakerhet.noa@polisen.se 
Uppge även namn och telefonnummer för kontakt per telefon om det är lämpligt. 

Information finns även på webbplats www.polisen.se
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