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Yttrande angående – Yrkande från SD En 
aktuell nulägesanalys av hotbilden från den 
islamistiska, den våldsbejakande autonoma 
miljön, samt hotbilden från och mellan olika 
etniska och religiösa grupper i Göteborg 

Yttrandet 

Kommunstyrelsen får via inspel från Stadsledningskontoret och från ledamöter 
regelbunden information och muntliga dragningar från olika instanser. Det är en 
del i kunskapsbyggandet för att kommunstyrelsen ska kunna fatta välinformerade 
beslut och lägga relevanta förslag som utvecklar Göteborgssamhället. 
Kommunstyrelsen har sedan länge efterfrågat en nulägesrapport angående den 
våldsbejakande extremismen. Den har blivit försenad på grund av Coronakrisen, 
men beräknas snart kunna komma till stånd. Även en annan dragning om 
gängkriminalitet och dess påverkan på vår stad har redan efterfrågats av 
ledamöter. Detta är viktigt för att få en bra lägesbild, och vi har uppfattat att de 
olika perspektiv som i dagsläget är relevanta för kommunstyrelsens arbete som tas 
upp i yrkandet från MLCS(KD) täcks in i detta. Därför avslår vi yrkandet. 
 

Efter att dessa dragningar ägt rum hoppas vi på ett konstruktivt politiskt samtal 
angående vad som är kommunens uppgift att förbättra och utveckla i relation till 
informationen som framkommit.  
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Yrkande angående – Yrkande från SD 
angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden 
från den islamistiska, den våldsbejakande 
autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan 
olika etniska och religiösa grupper i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa grupper, den 
våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg. 

2. Yrkandet från SD avslås.  

Yrkandet  
Den våldsbejakande extremismen och miljön använder våld för att nå ideologiska mål. 
Personer eller grupper som ägnar sig åt våldsbejakande extremism, använder våld eller 
uppmuntrar till våld går emot den demokratiska samhällsordningen. Extremistiska 
aktiviteter kan aldrig accepteras.  

Stadens samordnare för våldsbejakande extremism på stadsledningskontoret gör ett 
viktigt arbete med att utbilda, ge stöd, samordna och driva metodutveckling på området. 
Stadsledningskontoret har bättre förutsättningar och kompetens att utreda frågan och får 
därmed i uppdrag att återkomma med en aktuell lägesanalys på området och hur staden 
jobbar med frågan. I sammanhanget kan också nämnas att kommunstyrelsen kommer 
genomföra temamöten kring våldsbejakande extremism i samverkan med 
Försvarshögskolan och Segerstedtinstitutet.  
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Yrkande angående yrkande från SD angående 
en aktuell nulägesanalys av hotbilden från 
den islamistiska, den våldsbejakande 
autonoma miljön, samt hotbilden från och 
mellan olika etniska och religiösa grupper i 
Göteborg  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram och redovisa en aktuell nulägesanalys av 

omfattningen och hotbilden från den islamistiska och den våldsbejakande islamistiska miljön.  

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram och redovisa en aktuell nulägesanalys av 

omfattningen och hotbilden inom och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg.  

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram och redovisa en aktuell nulägesanalys av 

omfattningen samt hotbilden från den våldsbejakande autonoma miljön i Göteborg.  

4. Beslutsats 2 avslås.  

 

Yrkandet 
 

Säkerhetspolisen beskriver att det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl den 

våldsbejakande islamistiska miljön, den radikalnationalistiska och den autonoma miljön. 

Likaså visar bland annat en underrättelserapport från polisen i Göteborg ett ökat hot 

mellan etniska konflikter.  

Hotet från de våldsbejakande extremistmiljöerna är ett stort samhällsproblem som tar sig 

flera utryck och som påverkar människor i sin vardag. För att minska tillväxten och 

skydda vår demokrati krävs därför ett långsiktigt och strategiskt arbete på bred front i 

samhället. För kommuner är förebyggande insatser en stor och viktig del i arbetet. 

Göteborg behöver stärka och utvidga det förebyggande arbetet och en aktuell 

nulägesanalys av extremistmiljöerna blir en viktig grund för att utveckla stadens arbete.  

Staden behöver också säkerställa att skattemedel och kommunala lokaler inte utnyttjas av 

odemokratiska krafter och blir en grogrund för vidare rekrytering in i extremistmiljöer. 

Staden behöver också utveckla sin omvärldsbevakning, för att förstå och identifiera de 

spänningar och hotbilder som finns inom och mellan olika etniska och religiösa 

grupperingar i utsatta områden.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-10-07 
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Göteborg har sedan lång tid tillbaka en av landets största och starkaste islamistiska 

miljöer, vilket tar sig många olika utryck, och inkräktar och påverkar i hög grad 

människors liv i utsatta områden. Den sortens påverkan, hot och trakasserier drabbar i 

högsta grad muslimer – som enligt extremisterna inte anses leva tillräckligt rättroget. Det 

handlar bland annat om kontroll och synpunkter på klädsel, levnadssätt, döttrars 

rörelsemönster och var barn och unga ska gå i förskola och skola.  

Media har nyligen rapporterat om hur föräldrar i utsatta områden känt sig starkt 

påverkade av våldsbejakande islamister, som genom bland annat hembesök försökt att 

förmå föräldrar att sätta deras barn i pedagogisk omsorg – styrd just av våldsbejakande 

islamister. Tyvärr är den typen av otillbörlig påverkan inte en enskild isolerad händelse.  

Allvarliga konflikter inom och mellan etniska och religiösa grupper har sedan lång tid 

också varit närvarande i våra utsatta områden. Detta till trots är det en verklighet som i 

ytterst marginell utsträckning har uppmärksammats. Staden (och staten) har tvärtom i 

flera fall närmast omedvetet understött denna form av konflikter, genom föreningsbidrag 

och lokaluthyrning till starkt polariserande grupperingar, som med fokus på hemländers 

konflikter - skapar oro, rädsla och höjd konfliktnivå i utsatta områden. Det är uppenbart 

att staden behöver en nulägesanalys för att kunna sätta in rätt åtgärder och eventuellt 

avbryta pågående destruktiva åtgärder.  

Den radikalnationalistiska miljön ska kartläggas av staden, vilket är mycket viktigt. Det 

är dock lika viktigt är att kartlägga övriga extremistmiljöer som utgör ett hot mot vår 

demokrati. Då en majoritet i kommunstyrelsen ansåg att extremistmiljöerna bör 

kartläggas var för sig, skulle det vara mycket olyckligt att avbryta den inslagna linjen 

genom att kartlägga en extremistmiljö enskilt men klumpa ihop de övriga i en gemensam 

kartläggning.  
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Yrkande angående – En aktuell nulägesanalys av 
hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma 
miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och 
religiösa grupper i Göteborg 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Social resursnämnd får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa 
grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska 
grupper i Göteborg. 
 

2. Social resursnämnd får i uppdrag att utifrån en aktuell hotbild föreslå 
skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas 
för hot eller våld från sagda grupper. 
 
 

Yrkandet 
Kommunstyrelsen har enats om att hotbilden från den radikalnationalistiska 
miljön mot invånare i Göteborg ska kartläggas. Samtidigt ska social resursnämnd 
föreslå åtgärder för att skydda de invånare i Göteborg som riskerar att utsättas 
för hot eller våld. 

I våra utsatta områden lever många människor i en vardag där gängkriminalitet, 
kriminella vägspärrar och klanstrukturer gör upp egna lagar och regler i 
Göteborg. Andra makter än vår polis vill markera för samhället att de är i kontroll. 
I till exempel Biskopsgården vågar föräldrar inte längre lämna sina barn 
ensamma ute. ”Polisen har bundna händer, de tar in dem och så kommer de ut 
igen direkt” säger en kvinna när GP besöker den senaste brottsplatsen där en 
skottlossning ägt rum på en gård, 20.00 en lördagskväll. 

För att kunna hjälpa alla oskyldiga människor i våra utsatta områden vill vi få ut 
en aktuell nulägesanalys av hotbilden mellan olika etniska och religiösa grupper i 
Göteborg. Vi vill också föra in den islamistiska och den våldsbejakande 
autonoma miljön i kartläggningen eftersom även de utgör ett stort hot mot 
demokratin. 

Elisabeth Lann (KD) har uttalat sig till GP om att det går att titta på detta vid 
annat tillfälle.   

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-09-16 
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”Ofta blir det är bättre om det renodlas, så kan det finnas skäl att återkomma till 
andra hot mot demokratin”.1 
 
Det tillfället är nu. 

Om Göteborgs Stad ska komma till botten med brottsligheten måste vi inkludera 
alla konfliktytor. Såväl nationalradikala som islamistiska. Det finns idag ett otal 
relativt stora grupperingar som har ett våldskapital. Dessa extrema grupper är ett 
hot mot vår demokrati.  

Nu är det viktigt att vi utreder och ringar in hotet även från dessa. 

 

 

 

 

 
1 https://www.gp.se/nyheter/göteborg/hotbild-från-vit-makt-miljö-ska-kartläggas-i-göteborg-
1.34189891  

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/hotbild-fr%C3%A5n-vit-makt-milj%C3%B6-ska-kartl%C3%A4ggas-i-g%C3%B6teborg-1.34189891
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/hotbild-fr%C3%A5n-vit-makt-milj%C3%B6-ska-kartl%C3%A4ggas-i-g%C3%B6teborg-1.34189891
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