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Nytt ärende 

Yrkande angående – Haverikommission med 
anledning av polismordet i Biskopsgården. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med de fyra socialnämnderna och 

grundskolenämnden utreda vilka brister det finns i stadens arbete med unga som 
befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, samt hur sådana 
brister kan förhindras i framtiden. 

Yrkandet 
 

Den 30 juni i år sköts en polis till döds i Biskopsgården. Det är en stor tragedi för alla- 
närstående, boende i Biskopsgården, samhället och staden. Ett par dygn senare greps en 
minderårig misstänkt för mordet. Det finns uppgifter om att den misstänkte sedan tidigare 
är känd för polisen och att dennes vårdnadshavare har sökt hjälp hos myndigheterna vid 
flertalet tillfällen innan mordet skedde. Vårdnadshavaren ska ha kontaktat såväl skola 
som polis och socialtjänst och vädjat om hjälp, men inte fått det stöd som efterfrågats.  

Det måste anses vara ett haveri att vi som samhälle inte lyckats hantera och förebygga 
denna tragiska händelseutveckling när vi fått så många chanser. Vi rödgrönrosa ser tyvärr 
att detta fall inte är unikt. Det finns vittnesmål som talar för att vårdnadshavare till unga 
som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang ofta vädjar om 
hjälp till myndigheterna utan att få gehör.  

Det är helt enkelt oacceptabelt. Någonstans finns det brister i systemet när 
vårdnadshavare kan vädja om hjälp upprepade gånger utan att relevanta åtgärder sätts in. 
Det behövs därför en grundlig utredning av var dessa brister finns och hur de kan 
avhjälpas. Hur kan vi säkerställa att vårdnadshavare och unga själva får den hjälp de 
behöver när de befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang? Hur 
kan vi säkerställa att dessa vårdnadshavare och unga själva har enkla och trygga 
kontaktvägar för att söka hjälp när det behövs? Hur kan vi säkerställa att kommunala 
myndigheter agerar på ett lämpligt sätt när dessa vårdnadshavare och unga själva vädjar 
om hjälp?  



 
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   
 

Med tanke på de fruktansvärda konsekvenserna är det här ingenting som kan vänta. Vi 
måste agera nu för att förhindra att fler människor kommer till skada. För att säkerställa 
ett tryggt samhälle. För att skapa tillit mellan människor och tillit för systemet.  
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