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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 
 

 
  
Initiativärende 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

”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  
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