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Yttrande angående – Yrkande från SD 
angående tjejer som ingår i Göteborgs 
kriminella gäng 

Yttrandet 
Polisen i Göteborg ser inte en generell ökning av kvinnor i kriminella gäng, däremot ser 
man att det kan finnas ett mörkertal. Det är bra att det uppmärksammas att det inte endast 
är män som är aktiva i den gängkriminella verksamheten. Vi vill dock understryka att det 
är främst män som är den drivande kraften i Göteborgs kriminella gäng. Oaktat det ska 
det självklart finnas funktioner i staden som även omhändertar kvinnor/ tjejer som är i 
riskzonen för kriminalitet, där ser vi att stadens fältverksamhet har en betydelsefull roll.  

Personer som befinner sig i kriminella miljöer ska erbjudas att lämna genom stadens 
avhopparverksamhet, vilket erbjuds så väl män som kvinnor. Alliansen har initierat till ett 
flertal satsningar för att stärka avhopparverksamheten. I kommunfullmäktiges budget för 
2021 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur verksamheten kunde stärkas, ärendet 
redovisas i kommunstyrelsen den 16 juni 2021. De styrande dokumenten ska uppdateras 
för att bland annat synliggöra kvinnors roll samt möjlighet att lämna ett liv i kriminalitet. 
Utöver det har Alliansen tillsammans med Socialdemokraterna gett Socialnämnd 
Centrum i uppdrag att redovisa hur kompetensen kring avhopp från släktbaserade 
kriminella nätverk kan förstärkas.  

Alliansens uppfattning är precis som Socialdemokraterna att denna fråga bäst hanteras av 
socialnämnd Centrum som är ansvarig för frågan. Med hänvisning till ovan kommer 
Alliansen att yrka avslag.  
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Socialdemokraterna 

Yttrande angående ärende 2.1.22 

 
Enligt uppgifter från polisen så har det blivit mer vanligt förekommande att även kvinnor 

och flickor har aktiva roller i kriminella sammanhang och miljöer och att det finns en risk 

att deras brottsliga beteende inte beivras i samma utsträckning som när det gäller män 

som begår brott. Vi socialdemokrater har därför tagit initiativ i socialnämnd Centrum att 

utreda hur avhopparverksamheten och övriga sociala åtgärder med avsikt att nå personer i 

riskzonen för kriminalitet fungerar för kvinnor/flickor samt ge förslag på åtgärder som 

skulle kunna göra dessa verksamheter bättre anpassade för kvinnor/flickor. Vår uppfatt-

ning är att denna fråga i nuläget bäst hanteras av den ansvariga nämnden. 
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Yrkande angående – Tjejer som ingår i 
Göteborgs kriminella gäng 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in Fryshusets 
avhopparverksamhet Passus till kommunstyrelsen och trygghetsrådet för att 
berätta om deras arbetssätt kring problematiken avseende gängkriminalitet bland 
unga kvinnor. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnd centrum får i uppdrag att i samverkan med polismyndigheten 
kartlägga kvinnors delaktighet i gängkriminell aktivitet i Göteborg samt 
återrapportera till nämnden. 

 

 

Yrkandet 
Kvinnor i gängen får ofta rollen som lagerhållare av vapen och narkotika, men de 
kan också vara en drivande kraft i den brottsliga verksamheten. Det visar GP:s 
granskning där 24 lokalpolisområden i Göteborg, Stockholm och Malmö fått ge 
sin bild.1 

Att uppmärksamma att de kriminella gängmiljöerna även innefattar tjejer och 
kvinnor är viktigt, inte bara för polisen utan också för andra myndigheter, som 
socialtjänsten, så att man både kan lagföra de som begår brott, och ge stöd till 
dem som finns i de här ganska riskfyllda miljöerna. 

Hur många kvinnor som egentligen finns i gängen i Göteborg är i dagsläget 
oklart. Polisen tror att det kan finnas ett mörkertal och att tjejer går under radarn 
när de ertappas med vapen eller narkotika. Tjejer har en tendens att klara sig på 
ett annat sätt om medgärningsmannen är en kille.  

I en GP-enkät till lokalpolisområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö framgår 
att polisen i över hälften av områdena ser en ökning av antalet kvinnor som på 
olika sätt är inblandade. Många menar att det beror på att det nu finns en ökad 
medvetenhet om kvinnors roll i gängen. 

 
1 https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/polisen-ser-fler-brottsaktiva-kvinnor-i-kriminella-
g%C3%A4ng-1.46338643 
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Medan polisen i Malmö och Stockholm ser fler kvinnor i gängen uppger 
Göteborgspolisen i nuläget att de inte ser någon direkt ökning av kvinnors 
inblandning i brottsligheten. Det betyder inte att Göteborgs Stad inte behöver 
vara ”på tårna” – tvärtom har staden nu goda chanser till att få ett litet försprång 
och bilda sig en uppfattning om hur problemet ser ut på lokal nivå. 

I dag har myndigheterna i Sverige ingen avhopparverksamhet som är särskilt 
anpassad för kvinnor och möjligheterna att få hjälp att lämna kriminalitet ser olika 
ut beroende på var i landet man är bosatt.  

Förra året fanns 20 individer från kriminella gäng med i Göteborgs stads 
avhopparverksamhet. Samtliga var män. De flesta som deltar i avhopparprogram 
är under 30 år och kunskapen om vad som krävs för att kunna bryta med brottets 
bana bygger i dagsläget endast på män och deras behov. Kvinnors avhopp från 
kriminella nätverk i svenska förhållanden är i mångt och mycket ännu ett helt 
outforskat område, men inom samma verksamhet behöver givetvis ett arbete 
förberedas för att även kunna ta emot kvinnor. Avhopparverksamheten 
individanpassas och om det skulle gälla en kvinna kan Göteborgs Stad köpa in 
den tjänsten av exempelvis Fryshuset och deras avhopparprogram Passus. De 
arbetar redan idag med målgruppen. 

Det har visat sig vara svårare för kvinnor i kriminell verksamhet att få rätt hjälp 
och de har svårare att bli tagna på allvar. När kvinnor väl uppmärksammas ses 
de mestadels bara som offer och då får de inte heller den hjälp de behöver, 
många delar av det som de har gjort missas. Osynliggörandet av kvinnors 
brottslighet leder till att de lämnas därhän och därmed kan fortsätta sitt 
destruktiva liv, därför måste vi som stad börja snegla på vad som sker i 
Stockholm och Malmö och vara väl förberedda med insatser. 

I Göteborg lär det inte råda någon tvekan om ut ifall – utan snarare när vi står 
med likartade problem som Stockholm och Malmö. 
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