
 

   
   

Kommunstyrelsen  

 

 

Yrkande 

2021-06-16 

Socialdemokraterna 

Yrkande angående motion om att Göteborgs 
Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut" 

 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 

Yrkandet 
 

”Sluta skjut”-modellen är ett framgångsrikt initiativ inom det brottsförebyggande arbetet 

som Socialdemokraterna i Malmö har drivit fram. Intresset för denna modell har växt i 

hela landet och även här i Göteborg har Socialdemokraterna, tillsammans med andra par-

tier, tagit initiativ till att implementera arbetssättet för att ännu mer effektivt kunna be-

kämpa gängkriminaliteten. Det är glädjande att så många andra partier också ser värdet i 

detta och vi välkomnar förstås denna breda partipolitisk enighet i kampen mot den orga-

niserade brottsligheten i dess olika former. Denna enighet behövs inte minst när det gäller 

att angripa den klanbaserade kriminaliteten som plågar staden. Vi anser med detta mot-

ionen besvarad. 
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Yttrande angående – Motion av Abdullahi 
Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
”Sluta skjut” 
 
Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma och avvaktande till nyttan i projektet 
då insamlat material är aningens otillräckligt för att säkerställa hur mycket 
pilotprojektet "Sluta skjut" egentligen bidragit till Malmös minskade antal av 
skjutningar.  

Skillnaden i antal skjutningar innan (16 månader) och efter (16 månader) att 
"Sluta skjut" implementerats var för:  

Malmö: -19%, Stockholm: -1%, Göteborg: -31%, Uppsala: +25% 

Göteborg har således visat på en positiv utveckling redan idag när det gäller att 
hantera det grova våldet (även om den senaste tidens skjutningar tydligt frångår 
den kurvan/trenden).  

Det kan därför vara mer rimligt att involverade aktörer i kommunen istället får 
möjlighet att utöka dagens befintliga samarbete. 
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Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska 
arbeta enligt modellen ”Sluta skjut” 
Motionen 
Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda för att Göteborg stad ska kunna 
arbeta enligt modellen ”Sluta skjut”. 

”Sluta skjut” är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, kommunen och engagerade 
medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott som sedan tre år 
tillbaka praktiseras i Malmö. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI 
(gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. 
Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar, 
sprängningar och grovt våld mellan kriminella grupperingar. I arbetet finns bland annat 
riktade insatser för att avskräcka kriminella grupperingar från att trappa upp våldet, och 
gemensamma insatser från flera myndigheter och aktörer riktade mot de allra 
våldsammaste individerna. Även stärkta vägar ut ur kriminalitet är en avgörande del. 

Motionärerna anger att resultaten i Malmö ser lovande ut och att man har sett en stor 
ökning av individer som vill hoppa av kriminaliteten. I ”Sluta skjut” är Polisen, 
kommunen och kriminalvården huvudaktörer och alla måste vara villiga att satsa på 
arbetet.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost 
och Sydväst, samt Polismyndigheten och Kriminalvården. Kriminalvården har avböjt att 
besvara remissen. Övriga remissinstansers svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Socialnämnd Centrum Socialnämnden Centrum 

tillstyrker förslaget under 
förutsättning att 
synpunkter och förslag 
som redovisas i 
tjänsteutlåtandet beaktas. 

Yrkande (S)  

Nämnden bedömer att Sluta 
skjut projektet kan bidra till att 
minska effekterna av den 
organiserade brottsligheten, 
men att ett eventuellt införande 
bör föregås av en fördjupad 
utredning och analys. Det 
bedöms viktigt att tillsammans 
med berörda parter utreda hur 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-01 
Diarienummer 0319/21 
 

Handläggare  
Helena Österlind 
Telefon: 031-368 0228 
E-post: helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se  
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Yrkande (L) och (M) 

Yrkande (MP)  

Yrkande och yttrande (D) 

Deltar ej i beslut (SD)  

 

Omröstning 

modellen kan implementeras 
och anpassas utifrån ett 
Göteborgs sammanhang. Det är 
också viktigt att andra 
framgångsrika lokalt utvecklade 
metoder och strukturer inte slås 
ut av att engagemang och 
resurser styrs över till något nytt 
och oprövat. 

Socialnämnd Hisingen Tillstyrker motionen 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

Yrkande V  

Yttrande SD  

 

Nämnden bedömer att det trots 
viss osäkerhet finns godtagbar 
evidens för att införa modellen. 
Förvaltningen bedömer att 
modellens grundantaganden är 
aktuella i Göteborg. 
Förvaltningen bedömer vidare 
att modellen är praktiskt 
genomförbar men att ett antal 
frågor behöver klargöras innan 
införande. 

Socialnämnd Nordost Tillstyrker motionen  

Yttrande (SD) 

Deltar ej i beslut (SD)  

 

 

Nämndens samlade bedömning 
är att modellen Sluta skjut bör 
införas i Göteborgs Stad. Dock 
bör modellen integreras i det 
nuvarande arbetet som ger stöd 
till personer som vill lämna 
kriminalitet. Sådant arbete 
bedrivs såväl lokalt i 
socialförvaltning Nordost som i 
övriga staden. Därför krävs ett 
fortsatt beredningsarbete innan 
modellen kan implementeras. 

Socialnämnd Sydväst Tillstyrker motionen 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

Deltar ej i beslut (SD) 

 

Nämnden bedömer att 
Göteborgs Stad tillsammans 
med övriga berörda parter bör 
testa Sluta skjut, men att 
införandet bör ske i steg där de 
mer bekanta delarna bör 
utvecklas och förbättras först. 
Först därefter bör beslut tas om 
strategin ska införas i sin helhet. 

Polismyndigheten  Polisområde Storgöteborg är 
positivt till att delta i projektet 
Sluta Skjut i Göteborg. 
Polisområdet ser samtidigt det 
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inte går att införa modellen 
direkt, utan måste anpassas till 
lokala förutsättningar och den 
samverkan som finns idag 
mellan staden och 
Polismyndigheten, såsom Trygg 
i med dess övergripande 
samverkansavtal och lokal 
samverkan i Stadsområdena. 
Polisområdet anger även att de 
direkta orsakerna till effekterna 
som uppmätts i Malmö är svåra 
att bedöma, och inte helt kan 
hänföras till modellen. Även i 
Göteborg har det skett en 
minskning av skjutningar, 
vilken befintlig 
samverkansmodell kan ha 
bidragit till.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Socialnämnderna bedömer att ett införande av Sluta skjut åtminstone på kort sikt skulle 
innebära ökade kostnader både vad gäller insatser och personal. De lyfter behov av 
nyrekryteringar för arbetet med Sluta Skjut, samt ytterligare kompetenshöjning och 
tidsåtgång för befintlig personal.  

Om modellen når framgång genom att fler kriminella väljer att ta emot stöd bedöms även 
kostnader för vissa insatser att öka, såsom socialtjänstens kostnader för köpt vård, 
kostnader för avhopparverksamheten samt övrigt stöd och insatser för att individerna ska 
kunna lämna det kriminella livet.  

Socialnämnderna lyfter samtidigt att konsekvenser av skjutningar, sprängningar och 
liknande våldsdåd är mycket kostsamma för staden men även för samhället i stort. Grova 
våldshandlingar ger allvarliga följder i form av otrygghet bland invånare, psykisk ohälsa 
för en vid krets anhöriga samt en negativ utvecklingsspiral för områden i staden. Om 
metoden Sluta skjut får förväntad effekt bedöms de långsiktiga kostnaderna för staden 
och samhället minska.  

Polisområde Storgöteborg anger att de kommer att avsätta de resurser som krävs för att 
fullgöra sin del av uppdraget inom Sluta skjut. Mot bakgrund av att det är kommunen 
som är initiativtagare till att införa Sluta skjut i Göteborg ser de att det är lämpligt att 
kommunen står för ledningen och samordning av projektet. Inom polisområdet finns 
farhågor om att deltagande i Sluta skjut skulle kunna leda till ökad administration och fler 
möten. Även från det perspektivet är det angeläget att projektets utformning anpassas till 
nuvarande samverkansformer. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Remissinstanserna har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Samtliga av stadens remissinstanser bedömer att en minskning av det grova våldet mellan 
kriminella grupperingar skulle få positiva effekter på invånarnas upplevda trygghet. 
Otryggheten är ojämnt fördelad beroende på var man bor och sammanfaller ofta med 
socioekonomisk utsatthet. Då majoriteten av skjutningarna sker i stadens utsatta områden 
bedöms de positiva effekterna bli störst där. Ytterligare positiva effekter är en förbättrad 
hälsa, tillit och förtroende för politiker och myndigheter.  

Barn och unga drabbas på flera olika sätt av den grova organiserade brottsligheten. Det 
finns en direkt risk att unga personer rekryteras in i de här miljöerna men även att barn 
och unga drabbas som brottsoffer av de brott som begås av kriminella. Barn och unga 
drabbas också indirekt av att föräldrar och andra familjemedlemmar lever i kriminella 
miljöer. Bedömningen är även att åtgärder som stärker Göteborgs Stads arbete med 
personer som vill lämna kriminalitet och minskar det grova våldet gynnar barnen. 

Stadsledningskontorets kommentar 
Kommunstyrelsen beslutade 21-01-27, § 74, att uppdra åt stadsledningskontoret att utreda 
möjligheterna för Göteborgs stad att starta arbetet enligt modellen ”Sluta Skjut”, i 
samverkan med andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen hösten 2021.   

 

 

 

Bilagor 
1. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 

Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen ”Sluta skjut” 
2. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2021-04-21 § 102 
3. Socialnämnd Hisingens handlingar 2021-04-20 § 112 
4. Socialnämnd Centrums handlingar 2021-04-20 § 116 
5. Socialnämnd Nordosts handlingar 2021-04-20 § 147 
6. Polismyndighetens handlingar daterat 2121-05-07 dnr A036.870/2021 

Saknr: 036 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska 
arbeta enligt modellen "Sluta skjut" 
 

”Sluta skjut” är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, kommunen och engagerade 

medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott som sedan tre år 

tillbaka praktiseras i Malmö. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI 

(gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.  

Ingen vill att skjutningar ska förekomma, inte ens de som skjuter. I en grovt våldsam 

miljö kan förövare snabbt bli offer. Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats 

för att minska skjutningar, sprängningar och grovt våld mellan kriminella grupperingar. I 

arbetet finns bland annat riktade insatser för att avskräcka kriminella grupperingar från att 

trappa upp våldet, och gemensamma insatser från flera myndigheter och aktörer riktade 

mot de allra våldsammaste individerna. Även stärkta vägar ut ur kriminalitet är en 

avgörande del. Målen man vill uppnå genom strategin är: 

1. Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper. 

2. Ökad upplevd trygghet i samhället. 

3. Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld. 

4. Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av 

dödligt och grovt våld. 

Resultaten i Malmö ser lovande ut och man har sett en stor ökning av individer som vill 

hoppa av kriminaliteten. I ”Sluta skjut” är Polisen, kommunen och kriminalvården 

huvudaktörer och alla måste vara villiga att satsa på arbetet. Miljöpartiet vill att Göteborg 

stad tar initiativ i frågan.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 

Kommunstyrelsen förbereder för att Göteborg stad ska kunna arbeta enligt 

modellen ”Sluta skjut”. 

 

Abdullahi Mohammed (MP) Karin Pleijel (MP) 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 295 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Remiss - Motion om att Göteborgs Stad ska 
arbeta enligt modellen Sluta skjut 

§ 102, N165-0112/21 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker motion av Abdullahi Mohammed (MP) och 

Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen Sluta skjut, 

och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

2. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från SD till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden Sydväst har fått en remiss från kommunstyrelsen om att Göteborg Stad 

ska arbeta enligt modellen Sluta Skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi 

Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, 

avstyrka eller välja att inte ta ställning, sista svarsdatum är den 7 maj 2021. Parallellt med 

denna remiss har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheterna för 

Göteborg stad att starta arbete enligt modellen. Sluta skjut är en strategi som syftar till att 

minska det allra grövsta och dödliga våldet mellan kriminella grupperingar.  

Förvaltningen förslår att nämnden ska tillstyrka motionen. Förvaltningen har gjort sin 

bedömning utifrån påverkan på ekonomisk och social dimension samt genom att besvara 

följande frågeställningar:  

• Finns behov av Sluta Skjut i stadsområde Sydväst? 

• Vad krävs av Socialförvaltningen Sydväst för att införa Sluta skjut? 

• Har Sluta skjut fördelar gentemot andra strategier? 

Förvaltningen påpekar vikten av att stadsledningskontorets utredning klargör ett antal 

frågor innan ett slutligt beslut kan tas om Sluta Skjut bör införas. 

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 31 mars månad 2021. 

Protokollsanteckningar 

Företrädarna för SD anmäler att de ej deltar i beslutet och antecknar följande till 

protokollet: 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet i socialnämnden. Insamlat material 

är otillräckligt för att säkerställa hur mycket pilotprojektet "Sluta skjut" bidrog till 

Malmös minskade antal av skjutningar. Skillnaden i antal skjutningar innan och efter 

"Sluta skjut" implementerats var för Malmö -19%. Under samma period hade Stockholm 

-1%, Göteborg hade -31% och Uppsala +25% - utan att delta i ”Sluta skjut”. 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  

 
  

Göteborgs Stad Socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 2 (2) 

Göteborg har alltså en positiv trend redan idag när det gäller att hantera det grova 

våldet. Det kan därför vara mer rimligt att involverade aktörer i kommunen istället får 

möjlighet att utöka dagens befintliga samarbete. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-04-30 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V) 
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Svar på remiss om att Göteborgs Stad ska 
arbeta enligt modellen Sluta skjut 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden tillstyrker motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin 

Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen Sluta skjut, och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Socialnämnden Sydväst har fått en remiss från kommunstyrelsen om att Göteborg Stad 

ska arbeta enligt modellen Sluta Skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi 

Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, 

avstyrka eller välja att inte ta ställning, sista svarsdatum är den 7 maj 2021. Parallellt med 

denna remiss har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheterna för 

Göteborg stad att starta arbete enligt modellen. 

Sluta skjut är en strategi som syftar till att minska det allra grövsta och dödliga våldet 

mellan kriminella grupperingar.  

Förvaltningen förslår att nämnden ska tillstyrka motionen. Förvaltningen har gjort sin 

bedömning utifrån påverkan på ekonomisk och social dimension samt genom att besvara 

följande frågeställningar:  

• Finns behov av Sluta Skjut i stadsområde Sydväst? 

• Vad krävs av Socialförvaltningen Sydväst för att införa Sluta skjut? 

• Har Sluta skjut fördelar gentemot andra strategier? 

Förvaltningen påpekar vikten av att stadsledningskontorets utredning klargör ett antal 

frågor innan ett slutligt beslut kan tas om Sluta Skjut bör införas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen behöver avvakta stadsledningskontorets utredning om Sluta Skjut för att 

göra en korrekt bedömning av ekonomiska konsekvenser. En uppskattad bedömning är 

ändå att ett införande av Sluta skjut skulle innebära ökade kostnader på kort och 

medellång sikt och ta tid i anspråk från befintlig personal. Samtidigt ger grova 

våldshandlingar allvarliga följder i form av otrygghet bland invånare och därmed en 

negativ utveckling för ett område. Grova våldshandlingar innebär ett lidande även för 

många anhöriga. De personer som begår våldshandlingarna kommer in på en kriminell 

bana, in i en våldsspiral som är svår att bryta. Dessa följder är mycket kostsamma för 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-31 

Diarienummer N165-0112/21 

 

Handläggare  

Erika Olofsson 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: erika.olofsson@socialsydvast.goteborg.se 
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Socialförvaltningen Sydväst. Att arbeta efter en tydlig strategi som Sluta Skjut kan 

minska kostnaderna långsiktigt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
En minskning av det grova våldet mellan kriminella grupperingar skulle få positiva 

effekter på invånarnas upplevda trygghet och troligtvis även hälsa, tillit och förtroende för 

politiker och myndigheter. Stadsområde sydväst har två områden, Frölunda och 

Tynnered, som har bland den lägsta upplevda tryggheten i staden. Delar av Tynnered är 

dessutom klassat som ett så kallat utsatt område av polisen. Minskat grovt våld skulle 

också ge minskat lidande för anhöriga både till gärningsman och offer. Enligt de poliser 

som genomför samtal med personer som precis avtjänat ett fängelsestraff är rädsla för 

våldsamma repressalier ett av skälen till varför så få väljer att lämna ett kriminellt liv. 

Minskat grovt våld skulle öka möjligheterna att välja ett annat liv.  

 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 14 april. 

Bilagor 
1. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 

Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut" 

2. Protokollsutdrag Göteborgs Stads Kommunstyrelse 2021-01-27 § 74. 

(Uppdrag till stadsledningskontoret att utreda möjligheterna för Göteborgs 

Stad att starta arbete enligt Sluta skjut) 
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Ärendet 
Socialnämnden Sydväst ska svara på en remiss om att Göteborg Stad ska arbeta enligt 

modellen Sluta Skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi Mohammed (MP) 

och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, avstyrka eller välja att 

inte ta ställning. Sista svarsdatum är den 7 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden Sydväst har fått en remiss från kommunstyrelsen om att Göteborg Stad 

ska arbeta enligt modellen Sluta Skjut.  

Sluta skjut är en strategi som syftar till att minska det allra grövsta och dödliga våldet 

mellan kriminella grupperingar. 

Parallellt med denna remiss har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna för Göteborg stad att arbeta enlig Sluta Skjut. I remissvaret ges därför även 

några förslag på vad som bör ingå i Stadsledningskontorets utredning.  

Bakgrund - Sluta Skjut 

Det grova våldet mellan kriminella grupperingar sker idag i det offentliga rummet och 

påverkar både den allmänna tryggheten i närområdet och en vid krets av anhöriga både 

till offer och gärningsman.  

Sluta skjut är en strategi som syftar till att minska det allra grövsta våldet mellan 

kriminella grupperingar. Ursprunget är den amerikanska strategin Group Violence 

Intervention som genomförts i USA sedan 90-talet. Den har testats i Malmö sedan 2020 

och pågår fortfarande och fick där namnet Sluta skjut. Strategin vilar på två 

grundantaganden; dels att ett fåtal individer står för det grova våldet och dels att det grova 

våldet är kopplat till grupper snarare än individer. Dvs det hjälper inte att frihetsberöva 

vissa individer, våldet kommer ändå att fortsätta eftersom konflikterna finns mellan 

grupperna.  

Strategin består av ett budskap till kriminella grupperingar från myndigheter, civil- och 

närsamhälle. Budskapet består av tre delar: 

1. Våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte att ni ska skadas eller skada 

någon annan. 

2. Våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser för hela gruppen inte bara 

för den som utfört dådet. 

3. Det finns hjälp att få för de som vill lämna den kriminella livsstilen.  

Strategin kräver en samverkan mellan bland annat polis, kommun, kriminalvården och 

civilsamhälle, en regelbunden kartläggning av de kriminella grupperingarna och en 

verksamhet som kan realisera budskapet i konkreta åtgärder.  

Socialförvaltningen arbetar idag med främjande och förebyggande insatser för att 

motverka kriminell utveckling hos barn och unga, men saknar en strategi, såsom Sluta 

skjut, som fokuserar specifikt på att minska det allra grövsta våldet. 

Finns behov av Sluta Skjut i stadsområde sydväst? 

Mellan 2011 och 2020 begicks 386 skjutningar i Storgöteborg.5 Ett antal fick dödlig 

utgång och ett antal fick inte dödlig utgång men alla med målet att skrämma och öka 

våldskapitalet för den person/grupp som utförde dådet. 
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Enligt Göteborgs SOM-undersökning 2019 instämmer 51 % av Frölundaborna och 42 % 

av Tynneredsborna att gängrelaterad brottslighet är ett problem i bostadsområdet jämfört 

med 14 % i hela staden. 

Bakom statistiken finns även berättelser av hur ett område påverkas av skjutningar. I 

området Tynnered hamnade under perioden 2012-2017 personer i kriminella kretsar, från 

början ett kompisgäng, i en dödlig konflikt med varandra som splittrade både vännerna 

och området. Under dessa år dödades 7 personer i området varav 3 var under 20 år. 

Utöver det dödliga våldet skedde också misshandel och skjutningar utan dödlig utgång. 

Med våldet spred sig en rädsla och en påtaglig tystnadskultur. En del familjer vågade inte 

släppa ut sina barn att leka, vågade inte titta ut genom fönstret av rädsla för att bli vittne 

till våld och några ville flytta ifrån stadsdelen. Situationen i Tynnered är idag inte alls 

som de var då, utan betydligt bättre, men de långsiktiga konsekvenserna av våldet är 

svåra att bedöma. I vårt stadsområde finns enligt polisen fortfarande en närvaro av 

kriminella grupperingar, både i Tynnered och i Frölunda.  

Enligt den lokala polisen begås våldet av ett begränsat antal individer och sker mellan 

grupperingar. Sluta Skjuts två grundantagandena för strategin gäller alltså här. 

Grupperingarna är dock löst sammansatta, går in i varandra och lojaliteter kan skifta 

snabbt. 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att minska det grova våldet mellan 

kriminella grupperingar i sydväst. Minskat grovt våld skulle sannolikt öka tryggheten i 

området, öka tilliten till myndigheter samt förhoppningsvis motverka en negativ 

våldsspiral. 

Vad krävs av Socialförvaltningen Sydväst för att införa Sluta skjut? 

Genomföra samtal med enskilda individer och våldsdrivande grupperingar 

Sluta skjuts budskap ska kommuniceras till de kriminella ansikte mot ansikte både enskilt 

och i större grupper. Staden behöver ta ställning till om denna del ska organiseras lokalt i 

socialförvaltningarna eller centralt i staden. 

Polisen genomför idag samtal med personer som avtjänat ett fängelsestraff, men det är 

ovanligt att personer väljer att lämna kriminalitet efter dessa samtal. Socialförvaltningen 

kommer, vid en lokal organisering, att delta i dessa samtal och vi behöver ta reda på best 

practice och precisera förvaltningens roll mer konkret. 

Så kallade ”call ins” när myndigheterna gemensamt bjuder in ett stort antal kriminella till 

samtal i grupp genomförs inte idag. Rollerna inför och under mötena kommer att behöva 

klargöras mellan alla ingående parter. För Socialförvaltningen kommer detta att innebära 

behov av kompetensutveckling, arbetstid för att förbereda möten, personal på plats under 

mötena, stöttning till den del av civilsamhället som ska delta på mötena samt i samverkan 

med polis planera säkerhetsåtgärder. Call ins är den del i strategin som är mest obekant 

för Socialförvaltningen Sydväst.  

Förvaltningen anser att övriga delar i Sluta skjut måste vara helt utbyggda och 

välfungerande innan myndigheterna börjar att kommunicera budskapet till kriminella. 

Myndigheterna måste stå redo med stödet och de rättsliga konsekvenserna.  
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Delta i kartläggningen av våldsdrivande grupperingar 

För att kunna kommunicera budskapet med rätt personer krävs en regelbunden 

kartläggning av de våldsdrivande grupperingarna. Många kriminella grupperingar i 

Göteborg är löst sammansatta och lojaliteter skiftar snabbt och polismyndigheten behöver 

bedöma om kartläggningar är genomförbara. Stadsledningskontoret bör utreda om 

socialförvaltningen ska ha en roll i kartläggningen. 

Genomföra rättsliga konsekvenser mot våldsdrivande grupperingar 

Enligt strategin ska de rättsliga konsekvenserna vara förutsägbara och snabba och 

fokusera på den mest våldsamma gruppen. Syftet är att få gruppmentaliteten att verka för 

samhället och mot våldet. Samtliga aktörer behöver använda det existerande lagrum och 

regelverk som finns.  

Göteborgs stad samarbetar med andra myndigheter för att motverka gängkriminalitet, 

organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Stadens ansvar i detta arbete är att slå 

sönder infrastrukturen för de kriminella genom att exempelvis meddela Skatteverket 

misstanke om felaktig folkbokföring och att göra kontroller vid upphandling. Utöver detta 

genomför socialförvaltningen lokala åtgärder såsom att inte godkänna olovliga 

andrahandskontrakt, oskäligt höga hyror eller depositionsavgifter vid osäkra 

hyresförhållanden, vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Vi har också riktlinjer för 

utbetalning av föreningsbidrag.  

Trots detta är staden ibland möjliggörare för kriminell verksamhet genom att betala ut 

föreningsbidrag, hyra ut lokal och ge olika tillstånd till kriminella aktörer mm. I sydväst 

har vi också stora problem med personer som vistas obehörigt i trappuppgångar och 

källarutrymme varav vissa bedriver kriminell verksamhet på dessa platser och hotar 

boende. Förvaltningen bedömer att det är önskvärt att utveckla arbetet med rättsliga 

konsekvenser och är därför positiv till denna del av Sluta skjut. Förvaltningen anser också 

att staden behöver bli bättre på att göra regelbundna riskanalyser för att inte vara 

möjliggörare för kriminell verksamhet. Stadsledningskontorets utredning bör undersöka 

vilken roll socialförvaltningarna kan ha i detta arbete. 

Förvaltningen anser att rättsliga konsekvenser mot personer som ingår i kriminella 

grupperingar bör stärkas i staden oavsett om Sluta skjut införs eller inte.  

Skapa en verksamhet som stöttar personer som vill lämna kriminalitet  

Det behövs en verksamhet som kan agera snabbt och har en bred verktygslåda med 

alltifrån psykologiskt stöd till arbetsmarknadsåtgärder och skydd mot repressalier, för de 

personer som riskerar att skjuta eller skjutas och vill hoppa av.  

I staden finns en gemensam avhoppartelefon dit personer som vill lämna en kriminell 

bana kan ringa. Personerna utreds om de kan definieras som avhoppare och slussas sedan, 

oavsett om de definieras som avhoppare eller inte, vidare till respektive socialförvaltning.  

Socialtjänstlagens femte kapitel benämner ett antal grupper/problemområden som 

socialtjänsten ska arbeta med och här nämns inte kriminalitet. Socialtjänstens ansvar för 

denna målgrupp är därför oklar. De fåtal klienter i Sluta skjuts målgrupp som 

socialförvaltningen arbetar med i dagsläget har stöd med anledning av missbruk, 

ogynsam utveckling i ungdomen etc. och inte utifrån kriminalitet som problembild.  
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Även om stadsledningskontorets utredning skulle visa att Sluta Skjut handlar om relativt 

få individer så kan förvaltningen redan nu konstatera att Socialförvaltningen Sydväst 

saknar en verksamhet med det tydliga fokus på att lämna en kriminell bana som krävs för 

Sluta skjut. Ett utökat ansvar för målgruppen skulle betyda ökade kostnader då det ofta 

krävs att individen får ett boende och stöd på annan ort under minst ett år; en kostnad på 

över en miljon kronor per individ och år. Förvaltningen har idag mycket svårt att 

finansiera fler och utökande insatser för målgruppen.  

Socialförvaltningen Centrum har fått i uppdrag att skapa en ny stadengemensam 

verksamhet för så kallade särskilda avhoppare som uppfyller vissa uppställda kriterier. 

Målgruppen kommer troligtvis att till viss del överlappa målgruppen i Sluta skjut. 

Finansieringen för denna verksamhet är inte beslutad när detta tjänsteutlåtande skrivs. 

Förvaltningen anser att ansvaret för personer som vill lämna kriminalitet behöver 

tydliggöras inom Göteborgs Stad. Ansvaret delas idag mellan central nivå, 

resursnämndsnivå och socialförvaltningarna. Det leder till en otydlighet i kostnadsansvar 

och ansvar för myndighetsutövning. Detta behöver tydliggöras innan Sluta skjut införs. 

Inför ett införande av Sluta skjut behöver vi också undersöka vad som har effekt på en 

kriminell persons livsval eftersom ett antal av dessa individer troligtvis redan har 

genomgått kriminalvårdens program mot återfall i brott utan önskat resultat. Här behöver 

också ansvarsfördelning klargöras mellan kommun, kriminalvård/frivård och polis.  

Förvaltningen anser att stadens verksamhet för personer i olika åldrar som vill lämna 

kriminalitet bör ses över oavsett om Sluta skjut införs eller inte.  

Utveckla samverkan med civilsamhället 

I Sluta Skjut har civilsamhället en viktig roll i att kommunicera ett anti-våldsbudskap och 

stötta individer som vill lämna kriminalitet. De föreningar, organisationer och enskilda 

invånare som involveras ska kunna ha ett faktiskt inflytande över de individer som 

insatserna riktar sig till och helst ha en etablerad relation med individen. I Sydväst har vi 

ett aktivt föreningsliv, men det är oklart på vilket sätt de kan påverka just dessa individer. 

Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att finna rätt samverkansparter, enas om 

roller, skapa förtroende och stötta. Förvaltningen har mycket begränsad erfarenhet av att 

arbeta med civilsamhället för att påverka våldsdrivande grupperingar.  

Eftersom civilsamhället fungerar annorlunda i USA, där strategin är formad, behöver 

förvaltningen inför ett eventuellt införande av Sluta skjut ta ställning till om och vilka 

kommunala verksamheter som kan komplettera civilsamhället i detta arbete. 

Kompetensutveckling 

Ett införande av Sluta skjut kommer att kräva kompetensutveckling för personal i 

Socialförvaltningen vad gäller strategin som helhet, målgruppen och best practice kring 

varje enskild pusselbit i strategin. Ett antal av förvaltningens medarbetare har inom kort 

slutfört utbildning i metoden Kriminalitet som livsstil vilket är en bra start. 

Har Sluta skjut fördelar gentemot andra strategier? 

Sluta skjut syftar till att minska det allra grövsta våldet. Strategin syftar inte till att få 

individer att helt sluta med kriminalitet. Strategin angriper heller inte de bakomliggande 

orsakerna till våldet utan bara symptomen. Socialförvaltningen arbetar idag med 

förebyggande insatser för unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Vi kan dock 
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konstatera att gängkriminalitet och rädsla för det grova våldet fortsätter att ha en negativ 

påverkan på vårt område. Förvaltningen gör därför bedömningen att staden bör rikta 

insatser direkt mot detta. Förvaltningen påtalar dock att stadsledningskontorets utredning 

behöver innefatta en estimerad kostnad av Sluta skjut för att kunna värdera om insatsen 

kan tänkas stå i proportion till effekten eller om staden bör göra andra vägval, exempelvis 

att satsa mer på förebyggande arbete för barn och ungdomar.  

Enskilda studier och metastudier i USA har visat att strategin kan minska grovt våld 

såsom exempelvis skjutningar med mellan 35-60%. Även om ett par studier hävdar att det 

är oklart i vilken utsträckning minskningen kan tillskrivas strategin eller om 

minskningarna beror på generella samhällsförändringar så är resultaten i USA 

övervägande positiva 1 och 2. I Europeiska städer är resultaten mer blandade, möjligtvis för 

att strategin inte har genomförts i sin helhet 3. 

I Malmö genomfördes strategin i sin helhet och utvärderingen visar att antalet skjutningar 

minskade, men minskningen kan inte med säkerhets kopplas till Sluta skjut. Ett skäl till 

osäkerheten är att skjutningarna under samma period minskade även i Göteborg. I 

Stockholm låg de på oförändrad nivå i Stockholm och i Uppsala ökade de 3, 4. 

Stadsledningskontorets utredning bör innefatta en diskussion om orsaker till minskningen 

i Göteborg. Arbetet i Malmö har ändå bedömts positivt och förlängts till 2023.  

Det finns få effektutvärderingar av insatser mot grovt våld. Skjutningar är dessutom ett 

brott med låg frekvens och utvärderingar blir därför svårtolkade. Utvärderingarna svarar 

inte heller på frågan om några delar i strategin är viktigare än andra eller om någon del är 

överflödig därför anser förvaltningen att det är viktigt att vi vid ett införande av Sluta 

skjut ar reda på och efterföljer evidensen i varje enskild pusselbit.  

Förvaltningen bedömer att evidensen pekar i positiv riktning men att det inte går att 

bedöma med säkerhet. Eftersom det saknas alternativa evidensbaserade metoder med 

samma syfte bedömer förvaltningen ändå att det finns skäl att acceptera de något osäkra 

resultaten. Oavsett om Sluta skjut införs i sin helhet eller om endast delar införs är det 

viktigt att koppla forskning till vårt arbete. 

Förvaltningens bedömning 
Nationella Brottsförebyggande rådet förordar att fler städer än Malmö testar och 

utvärderar strategin. Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att motverka det 

grova våldet. Det allra grövsta våldet får stora konsekvenser för invånare i sydväst 

särskilt i vissa områden.  

Förvaltningen bedömer att det trots viss osäkerhet finns godtagbar evidens för att införa 

strategin och att strategins grundantaganden är aktuella i Göteborg. Förvaltningen 

bedömer vidare att strategin är praktiskt genomförbar, men att den kommer att innebära 

nya arbetssätt och en ökad kostnad -både på kort och medellång sikt. 

Förvaltningen bedömer mot bakgrund av detta att Göteborgs Stad tillsammans med 

övriga berörda parter bör testa Sluta skjut, men att införandet bör ske i steg där de mer 

bekanta delarna bör utvecklas och förbättras först. Först därefter bör beslut tas om 

strategin ska införas i sin helhet.  

Stadsledningskontorets utredning får ytterligare visa om och hur ett införande är möjligt 

och om kostnaderna kommer att stå i proportion till den förväntade effekten.  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

§ 112 N166-0271/21 
Svar på motion av Abdullahi (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen sluta skjut 
(SLK dnr 0319/21)  

Beslut 
1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen om förslaget att införa Sluta skjut 

modellen i Göteborgs Stad. 

Håkan Lösnitz (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärende 
Socialnämnden Hisingen ska svara på en remiss om att Göteborg Stad ska arbeta enligt 
modellen Sluta skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi Mohammed (MP) 
och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, avstyrka eller välja att 
inte ta ställning. Sista svarsdatum är 2021-05-07. 

Handlingar 
Bilaga 1 Processutvärdering av Sluta skjut av Anna-Karin Ivert, Caroline Mellgren och 
Josefin Nilsson, Malmö Universitet 2020.  
 
Bilaga 2 Effektutvärdering av Sluta skjut en strategi för att minska det grova våldet av 
Anna-Karin Ivert och Caroline Mellgren, Malmö Universitet 2021. 

Yrkanden 
Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Protokollsanteckning 
Håkan Lösnitz (SD) lämnar yttrande till protokollet enligt bilaga 6. 

Protokollsutdrag skickas till 
Expediering sker till stadsledningskontoret (dnr 0319/21) 
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Svar på remiss om att Göteborgs Stad ska 
arbeta enligt modellen Sluta skjut 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen om förslaget att införa Sluta 

skjut modellen i Göteborgs Stad.  

Sammanfattning 

Socialnämnden Hisingen har fått en begäran från Stadsledningskontoret om att 

yttra sig om en motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) 

som handlar om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen Sluta Skjut. 

Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, avstyrka eller välja att inte ta ställning, 

sista svarsdatum är 2021-05-07.  

Förvaltningen förslår att nämnden ska tillstyrka motionen. Förvaltningen har gjort 

sin bedömning utifrån påverkan på ekonomisk och social dimension samt genom 

att identifiera:  

• Problembild Hisingen och hur vi arbetar idag 

• Styrkor i modellen utifrån den process- och effektutvärdering som gjorts i 

Malmö 

• Utmaningar i modellen utifrån den process-och effektutvärdering som 

gjorts i Malmö 

• Vad som krävs av socialförvaltningen Hisingen för att införa Sluta skjut.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen bedömer att ett införande av Sluta skjut åtminstone på kort sikt 

skulle innebära ökade driftskostnader och ta mycket tid i anspråk från befintlig 

personal. Det som krävs i personella resurser i socialförvaltningen Hisingen är 

beroende av hur den centrala avhopparverksamheten i Göteborgs Stad byggs upp 

och att arbetet med Sluta skjut i respektive socialförvaltning kopplas till denna.  

Övriga personella resurser som krävs på socialförvaltningen är minst två 

heltidstjänster som arbetar med att processleda och koordinera arbetet kring Sluta 

Skjut, internt och externt, samverkan med avhopparverksamheten centralt samt en 

aktiv samverkan med civilsamhället lokalt, en kostnad på cirka 1,6 miljoner kr/år. 

 Socialförvaltning Hisingen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-26 

Diarienummer: N166-0271/21 

 

Handläggare: Kennet Johansson  

kennet.johansson@socialhisingen.goteborg.se 

031-366 90 65  

Anna Lindeborg 

anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se  

031-366 69 37 

mailto:kennet.johansson@socialhisingen.goteborg.se
mailto:anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se
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Utöver detta är SIG-koordinatorerna en befintlig resurs som bör kopplas på. Detta 

bygger på erfarenheterna från arbetet i Malmö.  

Kostnader för avhopparverksamheten, stöd och insatser för att individerna ska 

kunna lämna det kriminella livet kan komma att öka med ett mer aktivt arbete. 

Samtidigt ger grova våldshandlingar allvarliga följder i form av otrygghet bland 

invånare, psykisk ohälsa för en vid krets anhöriga, en våldsspiral som gör det 

mycket svårt för personer som bryta sin kriminella bana samt en negativ 

utvecklingsspiral för områden i staden, däribland Biskopsgården på Hisingen. 

Konsekvenser av skjutningar, sprängningar och liknande våldsdåd är mycket 

kostsamma för socialförvaltningen Hisingen och kan undvikas om modellen får 

effekt. Detta är särskilt relevant för stadsområde Hisingen som innefattar ett 

särskilt utsatt område där skjutningar sker, Biskopsgården.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension 

Bedömning ur social dimension 

Ett införande av modellen Sluta skjut som helhet där man lyckas nå önskat 

resultat på Hisingen skulle leda till mycket positiva effekter på den sociala 

dimensionen. Om skjutningarna skulle minska skulle tryggheten öka för invånare 

i Göteborg som helhet och i de särskilt prioriterade områdena, där majoriteten av 

skjutningarna idag sker, i synnerhet.  Att öka tryggheten i de särskilt prioriterade 

områdena i staden är något som är särskilt viktigt eftersom otryggheten är ojämnt 

fördelad beroende på var man bor och sammanfaller ofta med socioekonomisk 

utsatthet. Otrygghet upplevs och påverkar människor olika i deras vardag och här 

vet vi genom trygghetsundersökningar att exempelvis kvinnor generellt sätt 

upplever större otrygghet än män.  

Stadsområde Hisingen har två områden, Biskopsgården och Backa, som har bland 

den absolut lägsta upplevda tryggheten i staden. De grova våldsdåden skapar stor 

otrygghet och stort lidande i lokalområdet. Varje gång någon skjuter eller skjuts 

så är det någons granne, vän eller släkting. Lidandet och oron blir inte minst stor 

hos barnen och ungdomarna och påverkar deras uppväxtvillkor och möjligheter att 

få sina rättigheter tillgodosedda. Skjutningarna påverkar exempelvis föräldrarnas 

vilja att låta sina barn lämna hemmet utanför skoltid vilket påverkar barnens 

möjlighet till en aktiv fritid, rörelse och annat. Internationella studier visar också 

på att skjutningar och dödligt våld har en direkt påverkan på skolresultaten i 

området. Att lyckas i skolan är det absolut viktigaste för att kunna bygga en bra 

framtid och minska risken för att socialiseras in i kriminalitet.  

Samverkan 
Ingen samverkan har skett.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Processutvärdering av Sluta skjut av Anna-Karin Ivert, Caroline Mellgren och 

Josefin Nilsson, Malmö Universitet 2020. 

Bilaga 2 Effektutvärdering av Sluta skjut en strategi för att minska det grova våldet av 

Anna-Karin Ivert och Caroline Mellgren, Malmö Universitet 2021.  

Ärendet 

Socialnämnden Hisingen ska svara på en remiss om att Göteborg Stad ska arbeta 

enligt modellen Sluta skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi 

Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, 

avstyrka eller välja att inte ta ställning. Sista svarsdatum är 2021-05-07. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

I Sverige har skjutningar och sprängningar uppmärksammats alltmer de senast 

10–15 åren och är idag en av de mest aktuella politiska såväl som polisiära 

frågorna. Det grova våldet påverkar allmänhetens förtroende för rättsväsendet och 

kan leda till ökad otrygghet vilket gör frågan om hur våldet kan förebyggas till en 

angelägen kriminalpolitisk fråga. 

Våren 2017 besökte professor David Kennedy, specialiserad på förebyggande arbete 

inriktat mot grovt våld och föreståndare för National Network for Safe Communities, 

John Jay College of Criminal Justice in New York, Malmö för att hålla en föreläsning 

vid Brottsförebyggande rådets (Brå) konferens Råd för framtiden. I samband med 

detta arrangerade Brå tillsammans med Polisens Utvecklingscentrum Syd (UC Syd) 

även en workshop dit ledande tjänstepersoner från Polis och kommun i Sveriges tre 

största städer var inbjudna. Det blev startskottet för pilotprojektet Sluta skjut –

tillsammans för ett tryggt Malmö (härefter benämnt Sluta skjut) där polisen, 

kommunen och kriminalvården i Malmö tillsammans arbetar för att minska det grova 

våldet i staden.  

Sluta skjut - modellen 

Sluta skjut är ett problemorienterat och samverkansbaserat arbetssätt som bygger 

på den amerikanska strategin Group Violence Intervention. Strategin utvecklades 

som ett svar på det grova våld med framförallt dödsskjutningar som förekom i 

amerikanska städer under 1990-talet. Kortfattat bygger Sluta skjut på att olika 

aktörer i samhället, så som rättsväsende och kommun/socialtjänst men även 

civilsamhälle tillsammans förmedlar ett tydligt budskap till de mest våldsamma 

grupperna i lokalsamhället att: 1) våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte 

att ni ska skadas eller skadar någon annan; 2) mord och skjutningar kommer att få 

konsekvenser för hela gruppen genom att rättsväsendet kommer fokusera sina 

resurser på gruppen eftersom det är grupper snarare än individer som driver våldet 

3) det finns hjälp att få för de som vill förändra sin livssituation och lämna det 

kriminella livet.  

Det övergripande syftet med alla strategier är att de med ett evidensbaserat 

arbetssätt, ska: 

• Reducera våldet 
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• Öka tryggheten 

• Minimera häktningar och fängelsestraff 

• Stärka civilsamhället  

• Förbättra relationen mellan rättsväsendet och civilsamhället  

Sluta skjut bygger på några centrala utgångspunkter. Den första är det väl 

underbyggda påståendet att det grova våldet i ett samhälle ofta kan kopplas till ett 

fåtal individer. Genom att polisen och andra aktörer i samhället fokuserar sina 

resurser på dessa individer och de grupper de tillhör kan de tillsammans minska 

våldet. 

En andra relaterad utgångspunkt för strategin är antagandet att våldet är kopplat 

till grupper och inte individer. Våldet och de underliggande konflikterna kommer 

inte att upphöra bara för att en enskild individ blir frihetsberövad efter exempelvis 

en skjutning. Istället måste insatser påverka hela gruppen för att få effekter på 

längre sikt. 

Strategin syftar till att få gruppen att verka för samhället och mot våldet. Genom 

att med gemensamma krafter påverka grupptrycket för att få individerna i gruppen 

att avstå från fortsatta våldshandlingar. Detta uppnås genom att polisen och andra 

myndigheter använder sig av fokuserad avskräckning vilket innebär att de 

fokuserar sina resurser mot den mest våldsamma gruppen och möter 

våldshandlingar från gruppen med snabba och tydliga konsekvenser. En central 

del inom Sluta skjut är därför att tydligt kommunicera detta budskap så att 

grupperna är medvetna om att fokus kommer att riktas mot dem, vilket antas 

fungera som incitament för dem att avstå från fortsatt våldsanvändning. Även 

civilsamhället antas spela en viktig roll genom att som samhälle kommunicera ett 

tydligt anti-våldsmeddelande till de mest kriminella individerna. Budskapen i 

modellen kommuniceras till grupperna på gemensamma möten där samtliga 

aktörer är med.  

Sluta skjut fokuserar på att minska det grövsta våldet, detta är den tredje centrala 

utgångspunkten för strategin. Det är således ingen strategi för att minska alla typer 

av brottslighet eller för att få individer att helt sluta med kriminalitet utan insatser 

ska riktas specifikt mot det grova våldet för att kunna rikta resurserna rätt. 

Strategins fokus på grupper och grovt våld kommuniceras genomgående i 

strategins budskap. 

Det är viktigt att poängtera att strategin fokuserar på grupper, inte på gäng, med 

utgångspunkten att alla gäng är grupper men alla grupper är inte nödvändigtvis 

gäng med en tydlig organisation och ledarskap. En strategi som endast riktas mot 

gäng riskerar således att missa många tungt kriminella individer med högt 

våldskapital som tillhör lösare sammansatta grupper med varierande beständighet 

och som därmed inte nödvändigtvis kan definieras som ett gäng. 

Centralt för att Sluta skjut ska fungera är att samtliga involverade aktörer polis, 

socialtjänst, kriminalvård, civilsamhälle har ett gemensamt mål, att reducera det 

grova våldet, och därför också fokuserar sina insatser på samma individer – de 

individer som ingår i de grupper som driver det grova våldet. Innan arbetet med 

Sluta skjut kan inledas måste de involverade aktörerna vara överens om följande 

antaganden och centrala utgångspunkter: 
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• Traditionella metoder har inte lyckats minska våldsanvändningen och 

öka tryggheten i befolkningen, 

• Ett fåtal individer står för en stor del av våldet, 

• De som bor i socialt utsatta områden, inklusive de som är kriminella, 

vill känna sig trygga och säkra, 

• Kriminella är inte irrationella och ondskefulla, 

• Kriminella ska erbjudas hjälp att lämna kriminaliteten och kommer 

ofta att ta emot denna hjälp, 

• Polisen ser inte ner på särskilt utsatta områden och de som bor där, och 

• Polisarbete ska bygga på fokuserade och respektfulla arbetsmetoder. 

Problembild Hisingen och hur vi jobbar idag  

Sedan 2011 och fram till idag (17 mars 2021) har det skett cirka 128 skjutningar på 

Hisingen. Detta baseras på Lokalpolisområde Hisingens statistik över antalet bekräftade 

skjutningar. Generellt har skjutningarna på Hisingen minskat om man jämför 2011-2015 

med 2016-2021, men de går lite upp och ner från år till år. Tyvärr är det fortsatt något som 

är mer eller mindre regelbundet återkommande, främst i Biskopsgården. Det har även skett 

flera uppmärksammade sprängningar med koppling till konflikten i Biskopsgården.  

Sluta skjut bygger på antagandet att det är några få individer som står för det grövsta våldet 

och att det grova våldet är kopplat till kriminella grupperingar snarare än individer. Detta 

innebär i praktiken i lokaområdena att skjutningar fortsätter att ske, trots att strategiska 

individer lagförs och försvinner från området. Antagande stämmer överens med den 

problembild vi tillsammans med polisen ser i Biskopsgården. Det finns dock alltid en 

utmaning i att kartlägga dessa grupperingar och individer, då lojaliteter kan förändras över 

tid och nya grupper kan bildas.  

Socialförvaltningen jobbar på olika sätt idag främjande och förebyggande för att minska 

rekrytering till kriminalitet och stötta de som vill lämna ett kriminellt liv. För detta finns 

flera metoder och arbetssätt i samverkan både med polis och Kriminalvård, men Göteborgs 

Stad och däribland socialförvaltningen Hisingen, saknar idag en specifik modell, arbetssätt i 

samverkan med övriga berörda myndigheter, som endast fokuserar på att minska 

skjutningarna.  

Förvaltningen har delvis idag ett arbetssätt för att nå unga och vuxna i riskzonen 

för kriminalitet genom SSPF och SIG arbetet men fortsatt svårt att nå de mest 

tongivande kriminella med socialtjänstens insatser. Det bedöms finnas ett direkt 

behov att utveckla individanpassade metoder, och arbetssätt för att möta 

målgruppen som står för skjutningarna. Dels för att kunna erbjuda hjälp och stöd 

via stadens centraliserade avhopparverksamhet, dels för att få stopp på 

skjutningarna och öka tryggheten på Hisingen. 

Då skjutningar och sprängningar är en del av problembilden på Hisingen så ser 

förvaltningen att det är av största vikt att ta sig an arbetssätt och metoder för att 

stoppa detta.  

Styrkor i modellen utifrån den process- och effektutvärdering som gjorts i 

Malmö 

Processutvärderingens slutsats är att Sluta skjut-modellen är möjlig att införa i en 

svensk kontext och att arbetssättet bedöms som framgångsrikt, trots många 

utmaningar.  
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Medarbetarna inom socialtjänsten i Malmö som arbetat inom Sluta skjut vittnar 

om en förutsättning för att samverkan fungerat så bra var att det finns ett 

förtroende mellan representanterna från de olika myndigheterna. Det var en 

framgångsfaktor att de kände sig trygga med att de andra aktörerna skulle leva 

upp till sin del av avtalet i samverkan och att alla ansträngde sig lika mycket för 

att det skulle fungera. Inom arbetet hade de byggt upp lättillgängliga 

kommunikationsvägar mellan sig och att de alltid visste vem de skulle vända sig 

till när det gällde frågor om Sluta skjut.  

 

När arbetet startade i Malmö identifierades sekretessfrågan som något som skulle 

bli en stor utmaning i arbetet. Det fanns en oro att detta skulle påverka 

genomförandet negativt. Utvärderingen visar dock att sekretessen inte verkar ha 

hindrat samverkan inom Sluta skjut i någon större utsträckning. Det har snarare 

blivit så att samtliga inblandade har varit lösningsorienterade och haft 

inställningen att hitta sätt att arbeta med modellen trots de hinder som sekretessen 

ibland innebär.  

 

En framgång som lyfts i samverkansarbetet i Sluta skjut, något som varit 

avgörande för att lyckas med arbetsprocessen, är att det har funnits två ledare för 

arbetet. En från staden och en från polisen. Detta var ytterligare ett sätt att hantera 

sekretessen på och båda aktörerna kunde förmedla en helhetsbild av arbetet inom 

Sluta skjut i olika forum, både interna och externa, utan att dela för mycket 

information.  

 

Ytterligare en framgång som lyfts i utvärderingen att arbetet med Sluta skjut även 

fått positiv påverkan på övrig samverkan mellan de olika myndigheterna som är 

med i arbetet. Även inom de områden som inte ligger inom ramen för Sluta skjut. 

 

Den sammanfattande slutsatsen i processutvärderingen i Malmö är att detta bör 

prövas i fler städer i Sverige med problem med grovt våld. Detta med stöd i 

internationell kunskap om metoden samt erfarenheterna från implementeringen i 

Malmö.  

 

Utmaningar i modellen utifrån den process- och effektutvärdering som gjorts 

i Malmö 

 

Utvärderingen från Malmö visar att antalet skjutningar gått ner, minskningen 

skedde efter att det första mötet hållits med kriminella grupper, men minskningen 

kan ej med säkerhet kopplas till Sluta skjut. Under samma period, 2018-2020, 

minskade skjutningar i Göteborg, ökade i Uppsala och låg på samma nivå i 

Stockholm. Skjutningar är ett brott med låg frekvens och utvärderingar kring detta 

ämne blir därför per automatik svårtolkade. Viktigt att betona här är att Sluta skjut 

är en långsiktig strategi för att minska skjutningarna, snarare än en metod för att 

snabbt och kortsiktigt minska de.  

En utmaning som identifierats i Malmö har handlat om svårigheterna med att 

identifiera gränserna mellan de grupperingar som driver våldet i staden eftersom 

individer rör sig mellan olika grupper och lojaliteten snabbt kan förändras. Det 

kan leda till en otydlighet i vilken grupp som ska bli föremål för sanktioner. Detta 

är en utmaning förvaltningen också ser utifrån problembilden på Hisingen.  
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Civilsamhällets roll i Sluta skjut i Malmö har också varit en utmaning. 

Civilsamhället har främst involverats i de möten där budskapet i Sluta skjut 

kommuniceras till grupperna. I övrigt har Sluta skjut varit ett myndighetsprojekt. 

En central del i modellen från början är att det också sker ett förtroendeskapande 

arbete mellan civilsamhället och myndigheter vilket också är ett jätteviktigt arbete 

för att påverka lokalområdena i en positiv riktning utifrån ett bredare 

brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och för att minska det 

grova våldet.  

Processutvärderingen betonar att det är centralt att de olika myndigheterna som 

ska samverka har en god kunskap och förståelse för varandras uppdrag i Sluta 

skjut. Koordinatorn lyfter därför att det är viktigt, i ett eventuellt införande av 

Sluta skjut på andra platser i Sverige, att det avsätts tid för att lära sig om 

varandras uppdrag, och därmed möjligheter och begränsningar i samverkan. I 

Malmö hade flera involverade myndigheter mycket synpunkter på vad andra 

myndigheter i samverkan borde gjort eller inte gjort i olika skeenden i processen. 

Här är det avgörande att var och en ser sin egen roll i samverkan samt har 

tillräcklig kunskap om andra aktörers roller och tar hänsyn till det. Det kunde 

exempelvis handla om informationsdelning mellan olika myndigheter, sanktioner 

med mera. Aktörer som sluter sig blir lätt ett hinder för att samverkan ska fungera 

då inte alla aktörer kan ha en helhetsbild av arbetet i hela projektet.  

Ytterligare en utmaning värd att lyfta in är när det pågår flera olika insatser 

parallellt som delvis drivs av samma aktörer, delvis har samma målgrupp och 

problematik som man jobbar med. I Malmö lyfts den polisiära insatsen Rimfrost 

som pågick parallellt med Sluta skjut som exempel. Rimfrost var en nationell 

särskild händelse inom polisen för att hantera det grova våldet i Sverige. Det hade 

alltså samma syfte som Sluta skjut med andra ansatser. Det pågick under 6 

månader och hade som mål reducera mord och sprängningar, inkapacitera aktiva 

kriminella, öka beslag av vapen och sprängmedel samt öka befolkningens 

trygghet.  

Från socialtjänstens perspektiv påverkade Rimfrost arbetet med Sluta skjut 

negativt. Det upplevdes att intresset för Sluta skjut sjönk i samband med Rimfrost 

och det innebar att poliser fick andra uppdrag än tidigare vilket påverkade arbetet. 

Både Frivården och Socialtjänsten såg problem med att dessa insatser pågick 

parallellt då de hade olika utgångspunkter för hur det grova våldet bäst ska 

bemötas.  

Något som lyfts som en framgång i Malmö, som kommer att bli en utmaning i 

Göteborg, är att det i Malmö endast finns en socialförvaltning jämfört med 

Göteborgs fyra olika.  

Samtliga utmaningar som lyfts fram i utvärderingar i Malmö bör fördjupas och 

analysera ytterligare i den utredning SLK har i uppdrag att göra framöver inför en 

eventuell implementering av Sluta skjut i Göteborg.  

Vad som krävs av socialförvaltningen Hisingen för att införa Sluta skjut.  

Många av de arbetssätt och processer som lyfts fram i processutvärderingen i 

Malmö upplevs finnas goda förutsättningar för att implementera på Hisingen. Det 

finns redan idag en god och utvecklad samverkan mellan socialförvaltningen, 

polisen och Frivården i andra processer och projekt, och därför bedöms 
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möjligheten att samverka inom ramen för arbetssättet Sluta skjut som god. Flera 

av de utmaningar vi valt att lyfta ovan ser vi också en farhåga kring att det 

kommer att bli utmaningar i Göteborg. Viktigt är att fördjupa kunskapen vi fått 

genom utvärderingarna med våra kollegor i Malmö vid ett eventuellt införande av 

detta.  

Det finns några nyckelfaktorer i utvärderingarna som nämns för att arbetet ska 

fungera:  

• Att samverkan mellan olika aktörer fungerar väl och relativt friktionsfritt. 

Samverkan tar tid och kräver att var och en ser bortom sin egen 

verksamhet, att rollfördelningen är tydlig och att man har ett gemensamt 

tydligt mål. För att samverkan ska vara framgångsrik över tid gäller det att 

aktörerna fortsätter dela med sig av information.  

• Att samtliga aktörer fokuserar på det gemensamma målet att det grova 

våldet ska minska och att alla som är med alltid prioriterar det arbetet 

först. 

• Att det redan fanns en etablerad samverkan kring avhopparverksamheten 

mellan polis och stad.  

• Vara trogen och följa modellen, så nära som möjligt som de lokala 

förutsättningarna tillåter. Modellen kräver engagerade och kunniga 

medarbetare som tror på arbetssättet, men också att det införs rutiner så att 

det inte blir personbundet. Fokusera i arbetet på hur engagemang från 

medarbetare kan upprätthållas över tid, en nyckelfaktor för att lycka med 

implementeringen.  

• Viktigt att inte tappa fokus på målet och inkludera inte annan 

brottsförebyggande verksamhet i arbetet exempelvis förebyggande arbete 

med unga. Samtliga delar av modellen måste implementeras för att kunna 

följa upp målet på ett bra sätt.  

• Viktigt är att följa modellen lika troget över tid, för att nå önskat resultat. 

Här är det avgörande att ha kontinuerliga samtal mellan de olika aktörerna 

som är inblandade om just detta, att vi fortfarande arbetar mot samma mål, 

med samma metoder och följer den plana som gjorts från start och om inte, 

kunna motivera varför avvikelser gjorts från modellen. Allt för att 

samverkan ska flyta på så bra som möjligt. Här blir det viktigt att 

medarbetare får kontinuerlig handledning i modellen.  

• Lokala anpassningar måste alltid göras, därför är det viktigt att ta del av 

alla lärdomar från arbetet i Malmö om detta ska införas på andra platser i 

Sverige.  

 

Sluta skjut skulle kunna vara en långsiktig metod i samverkan för att minska det 

grövsta dödliga våldet i offentlig miljö på Hisingen. Modellen har visat lovande 

resultat men kräver mycket resurser. Vid ett eventuellt beslut att implementera 

modellen eller andra arbetssätt i staden så kommer behov av ytterligare resurser 

skapas framförallt i form av kompetensutveckling för att kunna arbeta med 

modellen men även budget för att kunna finansiera kostnaderna som kan komma 

att genereras av insatserna via avhopparverksamheten. Dagens arbete med att 

stötta personer att lämna kriminalitet på Hisingen sker idag på individnivå och det 

finns farhågor kring hur arbetet med att adressera en hel grupp ska ske på ett bra 

sätt. Då gäller det att ha god kunskap om problematiken och gedigen kunskap om 

individerna som ingår i gruppen.   
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Förvaltningen gör i detta tjänsteutlåtande ingen värdering mellan dessa olika 

vägval, vilken typ av brottsförebyggande arbete som bör prioriteras och på vilket 

sätt. Det är svårt att definitivt säga att Sluta skjut har fördelar gentemot andra sätt 

att angripa problemet. Förvaltningen gör dock bedömningen att det finns skäl att 

mer aktivt arbeta mot det grova våldet för att öka tryggheten för en betydande del 

av Hisingen och stadens invånare, minska anhörigas lidande mm. och Sluta skjut 

är då en av få evidensbaserade modeller att angripa problemet på.  

Förvaltningen bedömer att evidensen pekar i positiv riktning men att det inte går 

att bedöma med säkerhet. Eftersom skjutningarna minskade i Göteborg, till och 

med lite mer än i Malmö under perioden när Sluta skjut genomfördes, bör 

förklaringsmodellen diskuteras mellan kommunen, polisen och kriminalvården 

som är nyckelaktörer i detta om vad som kan ha haft effekt, innan modellen 

införs.  

Då det saknas alternativa evidensbaserade metoder med samma syfte bedömer 

förvaltningen ändå att det finns skäl att acceptera den något osäkra positiva 

riktningen. För att evidensen ska vara gällande för en modell krävs alltid att 

modellen införs i sin exakta form. Utvärderingarna svarar inte på frågan om några 

delar i modellen är viktigare än andra eller om någon del är överflödig utan endast 

att den bör följas så nära som det är möjligt.  

Förvaltningens bedömning 

Det allra grövsta våldet får stora konsekvenser för invånare på Hisingen och i hela 

staden genom att det skapar otrygghet för invånarna och lidande för de anhöriga 

som drabbas. Nationella Brottsförebyggande rådet förordar att fler städer än 

Malmö testar och utvärderar modellen. Stadsledningskontoret har ett uppdrag att 

utreda möjligheten på djupet att införa detta i Göteborg ytterligare. Förvaltningen 

är positiv till att SLK har ett sådant uppdrag och betonar att denna utredning bör 

inväntas innan beslut fattas kring att införa detta i Göteborg.  

Förvaltningen bedömer att det trots viss osäkerhet finns godtagbar evidens för att 

införa modellen. Förvaltningen bedömer att modellens grundantaganden är 

aktuella i Göteborg. Förvaltningen bedömer vidare att modellen är praktiskt 

genomförbar, att modellen kommer att innebära en ökad kostnad -åtminstone på 

kort sikt, men att ett antal frågor behöver klargöras innan införande. Därför är det 

viktigt att SLK:s uppdrag att utreda detta vidare blir ett avgörande underlag för 

staden att fatta det definitiva beslutet att införa Sluta skjut.  Förvaltningen kan inte 

avgöra om Sluta skjut är bättre än andra modeller/inriktningar men anser att det är 

viktigt att växla upp arbetet för att minska det grova våldet.  

Beslutet ska skickas till: 
Stadsledningskontoret 

 

Handläggarens namn 

Kennet Johansson och Anna Lindeborg 

Avdelningschef 

Karita Saapunki Björk 

 

Förvaltningsdirektör 

Christina Alvelin 
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Utdrag ur protokoll nr 5 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

§ 116 Svar på remiss - Motion av Abdullahi 
Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
Sluta skjut 

N164-0257/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-03-23 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Yrkanden 
Claes Söderling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Kristina Bergman Alme (L) yrkar med stöd av (M) bifall till förvaltningens förslag.  

Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Mariette Risberg (D) yrkar på att avstyrka motionen.  

Propositionsordning 
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från (D) och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Ja avser bifall till förvaltningens förslag. 

Nej avser bifall till yrkande från (D). 

Åtta ledamöter röstar Ja: Lisen Kindbom (S), Jennifer Merelaid Hankins (V), Kristina 

Bergman Alme (L), Ulf Carlsson (MP), Claes Söderling (S), Tobias Björk (M), Masoud 

Vatankhah (FI), Nina Miskovsky (M).  

Två ledamöter röstar Nej: Per Holm (D) och Mariette Höij Risberg (D) 

En ledamot avstår: Agneta Kjaerbeck (SD). 

Ordförande Nina Miskovsky (M) finner därmed att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker förslaget under förutsättning att synpunkter och 

förslag som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas. 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

 

 Socialnämnden Centrum  
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Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med synpunkter som 

eget yttrande till stadsledningskontoret.  

Protokollsanteckningar 
Mariette Höij Risberg (D) inkommer med yttrande från (D). Se bilaga 8 till protokollet.  

 

Agneta Kjaerbeck (SD) meddelar att (SD) inte deltar i beslutet inkommer med ett 

yttrande (SD). Se bilaga 9 till protokollet. 

 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med synpunkter som 

eget yttrande till stadsledningskontoret.  

 

 

Dag för justering 

2021-04-27 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Masoud Vatankhah 

 



YTTRANDE Demokraterna 
Socialnämnden Centrum 2021-04-19 
Ärende 13 
Diarienr. N164-0257/21 

Demokraterna väljer att avstyrka motionen då insamlad data ännu är otillräcklig för att säker-
ställa hur mycket pilotprojektet "Sluta Skjut" bidrog till Malmös minskade antal av skjut-
ningar. Skillnaden i antal skjutningar innan (16 månader) och efter (16 månader) att "Sluta skjut" 
implementerats var för:          

Malmö: -19%, Stockholm: -1%, Göteborg: -31%, Uppsala: +25% 

Göteborg har således redan en positiv trend när det gäller att hantera det grova våldet. Demokra-
terna ser hellre att alla involverade aktörer får möjligheten att lägga resurser på ett ökat samarbete 
för att stärka upp det pågående arbetet som på sikt kan ge ett bättre resultat i framtiden.  

Bilaga 8



Socialnämnd Centrum 1 (1) 

SD Yttrande angående – Sluta skjut

Yttrandet 
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet i socialnämnden. Insamlat 
material är otillräckligt för att säkerställa hur mycket pilotprojektet "Sluta skjut" 
bidrog till Malmös minskade antal av skjutningar. Skillnaden i antal skjutningar 
innan och efter "Sluta skjut" implementerats var för Malmö -19%. Under samma 
period hade Stockholm -1%, Göteborg hade -31% och Uppsala +25% - utan att 
delta i ”Sluta skjut”. 

Göteborg har alltså en positiv trend redan idag när det gäller att hantera det 
grova våldet. Det kan därför vara mer rimligt att involverade aktörer i kommunen 
istället får möjlighet att utöka dagens befintliga samarbete. 

Socialnämnd Centrum 

Yttrande 

2021-04-19 
Ärende nr 13 

Bilaga 9
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Svar på remiss angående motion av Abdullahi 
Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
Sluta skjut 

Förslag till beslut 

Socialnämnden Centrum tillstyrker förslaget under förutsättning att synpunkter och 

förslag som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas. 

 
Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande med synpunkter som 

eget yttrande till stadsledningskontoret.  

Sammanfattning 
Socialnämnden Centrumhar fått en remiss från kommunstyrelsen om att Göteborg Stad 

ska arbeta enligt modellen Sluta Skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi 

Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP). Sista svarsdatum är 2021-05-07. Parallellt med 

denna remiss har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheterna för 

Göteborg stad att starta arbete enligt modellen. 

 

Sluta skjut är en metod som under en projektperiod på tre år använts i Malmö för att 

genom en fokuserad samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle minska grovt 

våld i kriminella grupperingar. Metoden bedöms inte generellt påverka organiserad 

brottslighet och gängkriminalitet utan har som syfte att minska det dödliga och allra 

grövsta våldet.  

Erfarenheterna från de deltagande parterna i projekt Sluta skjut är positiva. Utvärderingen 

visar på ett minskat våld i Malmö under perioden, men det går dock inte att säkert att 

knyta detta till projektet. Dels då våldet exempelvis i Göteborg, har minskat lika mycket 

som i Malmö, utan att ha använt metoden. Dels då man under samma period genomförde 

polisiärt en nationell satsning mot det grova våldet (projekt Rimfrost), där man i Malmö 

gjorde en kraftig mobilisering av insatser som bör ha påverkat utvecklingen av det grova 

våldet. 

Förvaltningen förslår, med de reservationer som framgår av bedömningen, att nämnden 

ska skall tillstyrka motionen. Arbetet med att på olika bekämpa organiserad brottslighet 

och det grova våld som följer med denna, är en viktig samhällsfråga då den har stor 

påverkan på många områden. Det påverkar inte bara i de individer som utför eller blir 

utsatta för själva brotten, utan får effekter på invånarnas upplevda trygghet och även 

gällande tillit och förtroende för beslutsfattare och myndigheter 

Socialförvaltningen Centrum 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-23 

Diarienummer N164-0257/21 

 

Handläggare 

Marie Larsson 

Telefon: 031-367 90 16 

E-post: marie.larsson@socialcentrum.goteborg.se 
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Det är därför angeläget att noggrant pröva möjligheten till att inför nya metoder. Dock är 

av stor vikt att ett eventuellt införande av metoden föregås av en mer omfattande 

utredning, projektering och förankring än vad som kunnat göras inför denna remiss. I 

utvärderingen av pilotprojektet lyftes vikten av gemensamt förarbete särskilt fram. 

Eftersom ett uppdrag att utreda förutsättningarna för Sluta skjut redan ligger hos 

stadsledningskontoret bör förvaltningens frågeställningar i detta yttrande kunna hanteras 

inom detta befintliga uppdrag.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
För att göra en korrekt bedömning av ekonomiska konsekvenser behöver en fördjupad 

utredning genomföras, liksom en dialog med andra berörda myndigheter om fördelning 

av kostnader. Man behöver då beakta både de direkta och indirekta kostnaderna för 

projektet. Direkta kostnader, så som projektledare/koordinatorer, kompetenssatsningar, 

kostnader för de specifika aktiviteterna som skall genomföra inom projektet, samt 

ekonomiskt stöd till idéburna föreningar som deltar i arbetet. Indirekta kostnader som 

uppstår i och med den ökade intensiteten med särskilt riktade polisinsatser, särskilda 

åtgärder inom pågående frivårdsinsatser, samt ökat behov av biståndsbedömda insatser 

inom socialtjänsten för stöd och skydd. 

Långsiktigt finns det fastställt både genom tidigare utvärderingar och forskning att det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att minska den grova brottsligheten och att förmå individer 

att lämna en kriminell bana. Kriminaliteten kostar på samhällsnivå både när det gäller 

påverkan på näringsliv, rättsväsenet och försäkringssystemen. På individnivå, förutom det 

mänskliga lidandet, kostar det stora resurser för kriminalvårdsinsatser och andra 

omfattande insatser kring boende, missbruk och försörjning både för den enskilde och 

dennes nätverk.  

Kortsiktigt måste man dock skapa ekonomiskt utrymme för att investera i införande av 

nya mer offensiva metoder och insatser som kommer att innebära ökade kostnader och ta 

tid i anspråk från befintlig personal.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
En minskning av det grova våldet mellan kriminella grupperingar skulle få positiva 

effekter på invånarnas upplevda trygghet och troligtvis även hälsa, tillit och förtroende för 

politiker och myndigheter. Minskat grovt våld skulle också ge minskat lidande för 

anhöriga både till gärningsman och offer. Enligt de poliser som genomför samtal med 

personer som precis avtjänat ett fängelsestraff är rädsla för våldsamma repressalier ett av 

skälen till varför så få väljer att lämna ett kriminellt liv. Minskat grovt våld skulle öka 

möjligheterna att välja ett annat liv.  

Ur barnen och det ungas perspektiv inskränker den organiserade kriminaliteten och det 

grova våldet deras rätt att få växa upp i en trygg miljö utan våld. Det finns också en väl 

befogad oro för att barn och unga som växer upp i området där kriminalitet och våld är 

utbrett, utgör en möjlig rekryteringsbas till gängen och en kriminell livsstil 
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Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 14 april. 

Bilagor 
1. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 

Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut" 

2. Sammanfattning av projektet Sluta skjut 
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Ärendet 
Socialnämnd Centrum ska svara på en remiss om att Göteborg Stad ska förbereda ett 

arbete enligt modellen Sluta Skjut. Remissen grundar sig på en motion av Abdullahi 

Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP). Socialnämnden uppmanas att tillstyrka, 

avstyrka eller välja att inte ta ställning. Sista svarsdatum är 2021-05-07. Parallellt med 

denna remiss till socialnämndederna har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna för Göteborg stad att arbeta enlig Sluta Skjut. I remissvaret hänvisas till 

behovet av att närmare utreda behovet av och förutsättningar för införandet av modellen 

Bakgrund 
Det grova våldet mellan kriminella grupperingar sker idag i det offentliga rummet och 

påverkar både den allmänna tryggheten i närområdet och en vid krets av anhöriga både 

till offer och gärningsman. Synligheten och upplevelsen av att brottsligheten inte tas om 

hand skapar brist på tillit hos allmänheten och riskerar också att skapa lokala kulturer där 

kriminalitet blir en livsstil.  

I övrigt är organiserad brottslighet ett hot mot rättssäkerheten då den också yttrar sig 

genom otillbörlig påverkan, hot och påtryckningar mot privata näringsidkare och 

utnyttjande av välfärdssystemen. Då påverkan är stor på flera olika områden är 

bekämpningen av den organiserade brottsligheten är därför en viktig samhällsfråga, som 

berör flera olika myndigheter polis- och andra rättsvårdande myndigheter såväl som 

socialtjänsten och andra kommunala verksamheter. 

Projekt Sluta skjut 

Projektet Sluta skjut bygger på en strategi och på vissa specifika metoder som syftar till 

att minska det allra grövsta våldet mellan kriminella grupperingar. Ursprunget är den 

amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI) som genomförts i USA sedan 

90-talet. Modellen har testats som pilotprojekt i Malmö under perioden 2018 – 2020.  För 

en mer utförlig sammanfattning av projektet se bilaga 2, nedan följer en kortare   

beskrivning, 

Strategin bakom GIV vilar på två grundantaganden; dels att ett fåtal individer står för det 

grova våldet, dels att det grova våldet är kopplat till grupper snarare än individer. Det vill 

säga att det inte hjälper inte att frihetsberöva vissa enskilda individer, då våldet ändå 

kommer att fortsätta eftersom konflikterna finns mellan grupperna och andra individer tar 

vid när någon blir frihetsberövad.  

Strategin bygger ett tydligt och gemensamt budskap till kriminella grupperingar från 

myndigheter, civil- och närsamhälle. Budskapet består av tre delar: 

- Våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte att ni ska skadas eller skadar 

någon annan. 

- Våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser för hela gruppen inte bara 

för den som utfört dådet. 

- Det finns hjälp att få för de som vill lämna den kriminella livsstilen.  

Strategin kräver en nära samverkan mellan bland annat polis, kommun, kriminalvården 

och civilsamhälle, en regelbunden kartläggning av de kriminella grupperingarna och en 

operativ verksamhet som kan omsätta budskapet till konkreta åtgärder.  
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Projekt Sluta skjuts budskap skall kommuniceras till de kriminella ansikte mot ansikte 

både enskilt och i större grupper. Det sker genom två huvudsakliga metoder: ”Call-ins” 

där man samlar representanter för olika våldsdrivande grupper till ett gemensamt möte 

med olika samhällsaktörer. ”Custom notifications” där representanter för exempelvis 

polis och socialtjänst söker upp individer direkt  

En annan bärande del av metoden är kartläggningen av våldsdrivande grupper 

För att kunna kommunicera budskapet med rätt personer krävs en regelbunden 

kartläggning av de våldsdrivande grupperna. Många kriminella grupperingar är löst 

sammansatta och lojaliteter skiftar snabbt och polisen behöver kontinuerligt bedöma vilka 

grupper och individer som är aktuella för åtgärder. 

För att metoden skall vara verksam behöver myndigheterna också kunna genomföra 

rättsliga konsekvenser mot våldsdrivande grupper. Enligt strategin ska de rättsliga 

konsekvenserna vara förutsägbara och snabba och fokusera på den mest våldsamma 

gruppen. Syftet är att få gruppmentaliteten att verka för samhället och mot våldet. 

Samtliga aktörer behöver använda det existerande lagrum och regelverk som finns.  

Den tredje delen i det samlade budskapet i strategin, kräver att det finns en verksamhet 

som stöttar personer som vill lämna kriminaliteten. En sådan verksamhet behöver 

vara lättillgänglig, kunna agera snabbt och ha en bred karta av insatser med alltifrån 

motiverande insatser, rådgivning, samtalsstöd, arbetsmarknadsåtgärder till skydd mot 

repressalier, för de personer som riskerar att skjuta eller skjutas och vill hoppa av. 

I modellen har civilsamhället en mycket viktig roll i att kommunicera ett anti-

våldsbudskap och stötta individer som vill lämna kriminalitet. En utvecklad samverkan 

med civilsamhället krävs därför för ett genomförande. De föreningar, organisationer och 

enskilda invånare som involveras ska kunna ha ett faktiskt inflytande över de individer 

som insatserna riktar sig till och helst ha en etablerad relation med individen och/eller en 

lokal anknytning. 

Ett införande av ett projekt som Sluta skjut kräver en gemensam inledande 

kompetensutveckling och fortsatt stöd med implementering och metodutveckling. Det 

behöver ske på liknande sätt för berörd personal inom alla organisationer och det behöver 

vara beslutat och sanktionerat från ledningsnivå 

Reflektioner kring effekten av strategin Sluta Skjut 

Sluta skjut syftar till att minska det allra grövsta våldet. Strategin syftar inte till att få 

individer att helt sluta med kriminalitet. Strategin angriper heller inte de bakomliggande 

orsakerna till våldet utan på symptomen.  

Det finns få effektutvärderingar av insatser mot grovt våld. Skjutningar är dessutom ett 

brott med låg frekvens och utvärderingar blir därför svårtolkade. Utvärderingarna svarar 

inte heller på frågan om några delar i strategin är viktigare än andra eller om någon del är 

överflödig. I Malmö genomfördes strategin i sin helhet och utvärderingen visar att antalet 

skjutningar minskade, men minskningen kan inte med säkerhets kopplas till Sluta skjut.  

Fem av sju polisregioner (Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst) har enligt siffror från Brå, inte 

registrerat ett enda skjutvapenrelaterat mord hittills i år. Med undantag av en 

dödskjutning i Örebro i slutet februari har samtliga mord istället skett i Region 
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Stockholm. Här ligger de dödliga skjutningarna kvar på samma nivå som rekordåret 

2020, då 47 personer avled i hela landet varav 25 i Stockholm. 

Erfarenheterna av arbetet i Malmö har ändå bedömts positivt och har därför förlängts till 

2023.  

Stadens nuvarande verksamhet inom området  

Kommunstyrelsen beslutade 2008 att inrätta ett kunskapscentrum mot gängkriminalitet, 

organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum organiserades inom 

stadsledningskontoret och byggde upp en regelbunden och strukturerad samverkan med 

flera avdelningar inom polisen, Kriminalvården, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, 

Länsstyrelsen, Kronofogden och Tullverket i syfte att motverka organiserad brottslighet. 

Arbetet innefattar såväl strävan att förhindra rekrytering av unga människor till kriminella 

gäng, som att försvåra för den kriminella ekonomin samt att till exempel möjliggöra för 

gängmedlemmar ur den organiserade kriminaliteten att hoppa av den kriminella livsstilen. 

Polisen har sedan starten av Kunskapscentrum en polis på halvtid på kopplad till 

Kunskapscenter. 

2011 startade Kunskapscenter också den så kallade avhoppartelefonen (avgiftsfritt 020-

nummer). Dit kan avhoppare, eller personer i avhopparens närhet vända sig för att få råd 

och stöd, samt hjälp att via socialtjänsten få insatser som behövs för att lämna sin 

kriminella livsstil. Definitionen för avhoppartelefonens målgruppen är fastställda i 

stadens riktlinjer för avhoppare och är att man är skriven i Göteborg, är över 18 år, av 

polisen dokumenterat tillhörig ett kriminellt gäng/nätverk/organiserad brottslighet, att 

man är motiverad till förändring enligt polisens bedömning och att man samtycker till att 

myndigheter samverkar kring ens situation. Även handläggningsrutiner och 

ansvarsfördelning beskrivs av stadens riktlinjer. 

2020 flyttades ansvaret för avhoppartelefonen över till dåvarande Social 

resursförvaltning, vars uppdrag i sin tur övertogs av socialnämnd Centrum vid 

omorganisationen. Telefonen bemannas idag av den enhet som har uppdraget 

”socialsekreterare i särskild samverkan med polis”. 2020 fattade kommunfullmäktige 

också ett beslut om att ge uppdrag att inrätta en särskild avhopparverksamhet, som skulle 

placeras i anslutning till liknande verksamhet. I organisationsförändringen blev beslutet 

att förlägga uppdraget till socialnämnd Centrum då avhoppartelefonen redan var placerad 

där. Det utökade uppdraget är under uppstart, men arbetet med avhoppartelefonen fortgår, 

Det har under första kvartalet inte inkommit något avhopparärende som lett vidare till 

insatser. På avhoppartelefonen kommer förutom samtal från målgruppen även frågor från 

anhöriga och från andra myndigheter som har frågor kring avhoppare och 

avhopparprocessen. När det gäller den särskilda målgruppen har det under åren 2011 – 

2020 varit mellan 10 – 20 personer som har hört av sig per år. Antalet som gått vidare 

med olika typer av insatser har varierat från 5- 13 (undantaget 2015 då 19 personer fick 

stöd eller andra insatser).   

Stadsledningskontoret har fortsatt ansvaret för det icke-individrelaterade arbetet inom 

Kunskapscenters uppdrag. 

Förutom det riktade arbetet inom Kunskapscenter och avhoppartelefonen, så är stadens 

arbetet enligt Trygg-i modellen en viktig del i arbetet mot organiserad brottslighet och 

gängkriminalitet. Även detta arbete bygger på tät samverkan mellan Göteborgs Stad och 

polisen. Gemensamt i staden är också SSPF-modellen för att fånga upp barn och unga i 
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behov av stöd. SIG-modellen där flera stadsdelar har haft särskilda koordinatorer som 

skall arbete särskilt med unga (18 – 25 år) i kriminalitet eller risk för kriminalitet. 

Därutöver har stadsområdena i de delar där man har haft mer omfattande problem byggt 

upp egna verksamheter som inriktat sig på problemet i sin helhet och särskilt riktade 

insatser till individer. Det finns många goda lokala exempel som sannolikt kan användas 

även i övriga delar av staden. 

När det gäller samverkan med civilsamhället så arbetar staden utifrån den 

överenskommelse som finns. På flera områden bland annat kring personer som vill lämna 

kriminalitet, amt trygghet i city har särskild IOP (Idéburet offentligt partnerskap) varit en 

framgångsrik väg att utveckla nya insatser och nå fler ur målgruppen. 

Förvaltningens bedömning 
Bekämpningen av den organiserade brottsligheten är en viktig samhällsfråga då den har 

stor påverkan på flera olika områden, förutom att det är en fråga om individers 

brottslighet och kriminalvårdsinsatser. Organiserad brottslighet på verkar den upplevda 

tryggheten särskilt i de områden där den är mest synlig. Synligheten och upplevelsen av 

att brottsligheten inte tas om hand skapar brist på tillit hos allmänheten och riskerar också 

att skapa lokala kulturer där kriminalitet blir en livsstil. I övrigt är organiserad brottslighet 

ett hot mot rättssäkerheten då den också yttrar sig genom otillbörlig påverkan, hot och 

påtryckningar mot privata näringsidkare och utnyttjande av välfärdssystemen.  

Med tanke på den stora påverkan på många olika sektorer behöver problemet bekämpas 

med många olika insatser och av flera olika aktörer, samordnat och samtidigt. Insatserna 

behöver också vara inriktade på att ha både till kortsiktig och långsiktig påverkan. Sluta 

skjut projektet kan mycket väl vara en av de pusselbitar som kan bidra till att minska 

effekterna av den organiserade brottsligheten. När man skall bedöma behov och 

lämplighet i metoden ”Sluta skjut” så måste man dock först vara överens om i vilket syfte 

metoden skall införas. Det behövs också en noggrann analys ihop med andra berörda 

parter hur modellen kan implementeras och anpassas utifrån ett Göteborgs sammanhang. 

Det finns en hel del grundläggande förutsättningar som skiljer sig från Malmö och som 

måste vägas in. Det är också grundläggande för att lyckas med metoden, att planeringen 

sker i samverkan mellan de som skall vara delaktiga i genomförandet. Det är också viktigt 

att andra framgångsrika lokalt utvecklade metoder och strukturer inte slås ut av att 

engagemang och resurser styrs över till något nytt och oprövat. 

Förvaltningen bedömer därför att ett eventuellt införande av Sluta skjut behöver föregås 

av en fördjupad utredning och analys. Nedanstående frågeställningar är ett medskick till i 

en sådan utredning. 

Sluta skjut metoden har inte som syfte att påverka kriminalitet och kriminell livsstil i ett 

generellt perspektiv, utan syftar specifikt på att minska det dödliga våldet. Arbetet med att 

lämna en kriminell livsstil börjar först efter att interventionerna inom projekt Sluta 

skjutgenomförts, och bara om personerna väljer att söka stöd för avhopp. Metodens effekt 

mäts därför i antal skjutningar och dödligt våld.  

I dagsläget (april 2021) så har skjutningar och dödligt våld varit rekordlågt i landet. I 

polisområde Väst har ingen skjutning förekommit sedan maj 2020. Skulle metoden 

införas nu så skulle det inte gå att följa effekterna med de mått som man haft i Malmö. 

Det är också tveksamt att i omfördela de resurser som finns för andra insatser inom 



 

 

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, tjänsteutlåtande 8 (9) 

socialtjänsten, exempelvis förebyggande och främjande insatser, om inte situationen 

kräver det. Vi vet dock att situationen snabbt kan förändras och att våldet kan eskalera på 

kort tid. Det kan därför finnas behov av beredskap med den typen av kraftfulla och 

samordnade åtgärder som ingår i Sluta skjut. 

En viktig framgångsfaktor för Sluta skjut projektet i Malmö har varit den täta kopplingen 

till de personer som ursprungligen utformat och utvärderat metoden, samt till lokala 

forskare som följt projektet. Skall projektet införas i Göteborg behöver vi försäkra oss om 

ett liknande stöd från forskare, både som stöd i implementering och för utvärdering av 

resultatet. Forskning med lokal förankring skulle också kunna gynna övrig 

verksamhetsutveckling inom området. 

Det finns ett antal skillnader mellan Malmö och Göteborg som man behöver ta hänsyn till 

i planeringen av ett eventuellt införande. Strukturen och storleken skiljer sig väsentligt 

mellan städerna, liksom mönstret för den organiserade brottsligheten. Om och hur det 

påverkar genomförandet behöver vi tillsammans med övriga myndigheter analysera 

närmare.  

Stadens organisation skiljer sig också mellan städerna. Malmö har en socialnämnd som 

ansvarar för hela Malmö Stad, Göteborg har fyra socialnämnder som har olika sätt att 

organisera sig och skilda budgetramar att förhålla sig till. Skall genomförandet ske 

gemensamt i hela staden behöver ansvar, mandat och ekonomiska förutsättningar 

tydliggöras, både för driften av projektet och för de individinsatser som förväntas bli en 

följd av projektet. Skall projektet endast införas i en eller ett par socialnämnder, behöver 

man bestämma hur man skall hantera likvärdighet i förhållande till befolkning och 

samverkansparter. 

En viktig del för projekt Sluta skjut är att det finns tydlig, snabb och kvalificerad hjälp att 

få om man väljer att hoppa av den organiserade brottsligheten. En samlad verksamhet för 

avhoppare är under uppbyggnad inom socialnämnd Centrum. Enligt nuvarande 

definitioner av målgruppen (Göteborgs Stads riktlinjer för avhoppare 2019) så skulle 

dock flera av personerna som kan bli aktuella för interventioner inom Sluta skjut, inte 

definieras som avhoppare enligt nuvarande riktlinjer. Nuvarande definition bygger på 

polisens bedömning av tydlig motivation, samtycke och aktuell hotbild. Personer i en så 

kallad ”call-in” situation kommer troligen vackla i sin motivation och sitt samtycke. Det 

behöver i så fall förtydligas hur polisen, kriminalvården och socialtjänsten skall agera i 

denna fas. 

En annan grundläggande framgångsfaktor för genomförandet är samverkan och samsyn 

mellan de fyra viktigaste sektorerna polisen, kriminalvården, socialtjänsten och 

civilsamhället. Det finns en lång tradition och fasta strukturer i Göteborg gällande 

samverkan mellan polis och socialtjänst (SSPF, SIG, Trygg-i). Det finns också stor 

erfarenhet av samarbete med civilsamhället (föreningsstöd, IOP). Detta gör att vi har en 

bra bas att bygga fortsatt samverkan på. Samtidigt säger vår erfarenhet att vi måste hitta 

sätt att överbrygga att vi har olika uppdrag och perspektiv, genom till exempel nära dialog 

och tydliga överenskommelser. Med kriminalvården som varit en central aktör i Malmö-

projektet har vi inte lika tydliga strukturer för samverkan på en övergripande nivå, utan 

behöver bygga upp dessa.  
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Skall en ett projekt genomföras behöver alla bärande parter få vara med i planering och 

mobilisering. Arbetet med den organiserade brottsligheten ställer särskilda krav på tilliten 

till de som skall vara drivande i arbetet med målgruppen. Det får inte finnas någon risk att 

de som är delaktiga i projektet, genom påtryckningar eller intressekonflikter, agerar i fel 

syfte. 

Det är överlag också viktigt att vi i staden fortsätter ha ett så brett perspektiv på frågan 

som möjligt och klarar att både jobba förebyggande, interaktivt och reaktivt för att 

påverka i alla led. 

Socialförvaltning centrum 
 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

Yttrande avseende Motion av Abdullahi 
Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
sluta skjut   

§ 147, N163-0592/21 

Ärendet  

Socialnämnden Nordost har mottagit en remiss från Stadsledningskontoret som 

grundar sig på en motion från Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) 

med förslag att Göteborgs Stad ska implementera modellen Sluta Skjut 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-18. 

Yttrande Sverigedemokraterna daterat 2021-04-20. 

 

Notering 

Pernilla Börjesson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet 

och hänvisar till eget yttrande för motivering. 

Beslut 

Socialnämnden Nordost tillstyrker motionen om att implementera modellen Sluta 

skjut i Göteborgs Stad.   

___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 

2021-04-26 

 

Socialnämnd Nordost 
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Sammanträdesdatum: 2021-04-20 
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Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Johan Fält 

 

Justerande 

Frida Tånghag 
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SD Yttrande angående – Sluta skjut 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet i socialnämnden. Insamlat 
material är otillräckligt för att säkerställa hur mycket pilotprojektet "Sluta skjut" 
bidrog till Malmös minskade antal av skjutningar. Skillnaden i antal skjutningar 
innan och efter "Sluta skjut" implementerats var för Malmö -19%. Under samma 
period hade Stockholm -1%, Göteborg hade -31% och Uppsala +25% - utan att 
delta i ”Sluta skjut”. 

Göteborg har alltså en positiv trend redan idag när det gäller att hantera det 
grova våldet. Det kan därför vara mer rimligt att involverade aktörer i kommunen 
istället får möjlighet att utöka dagens befintliga samarbete. 

 

 

 

Sverigedemokraterna Göteborg 
Socialnämnd Nordost 

Socialnämnd Nordost 
 
 

Yttrande  
 
2021-04-20 
 

 
  
Ärende nr 20 
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Yttrande avseende Motion av Abdullahi 
Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen 
Sluta Skjut  

Förslag till beslut 
Socialnämnden Nordost tillstyrker motionen om att implementera modellen Sluta skjut i 

Göteborgs Stad.  

Ärendet  
Socialnämnden Nordost har mottagit en remiss från Stadsledningskontoret som grundar 

sig på en motion från Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) med förslag att 

Göteborgs Stad ska implementera modellen Sluta Skjut. Socialnämnden har ombetts att 

yttra sig senast den 5 maj 2021. 

Sammanfattning 
Förvaltningens samlade bedömning är att modellen Sluta skjut bör införas i Göteborgs 

Stad. Dock bör modellen integreras i det nuvarande arbetet med stöd till personer som vill 

lämna kriminalitet. Sådant arbete bedrivs såväl lokalt i socialförvaltningen Nordost som i 

övriga staden och därför krävs ett fortsatt beredningsarbete innan modellen kan 

implementeras. 

Förvaltningen gör sin bedömning efter att ha tagit ställning till de ekonomiska och sociala 

dimensionerna samt genom att ställa sig följande frågor: 

- Är problemen med grova våldshandlingar, såsom skjutningar och sprängningar, 

så omfattande i stadsområde Nordost så att det motiverar implementeringen av 

modellen Sluta skjut? 

- Är de utgångspunkter som modellen vilar på även aktuella i stadsområde 

Nordost?  

- Kan modellen Sluta skjut öka förmågan inom socialförvaltningen Nordost och i 

Göteborgs Stad, att ge motivation och stöd till personer som vill lämna 

kriminalitet? 

Beskrivning av ärendet 
Projektet Sluta skjut 

I pilotprojektet Sluta skjut –tillsammans för ett tryggt Malmö (härefter benämnt Sluta 

skjut) samverkar polisen, kommunen och kriminalvården för att minska det grova våldet. 

Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention och innebär 

Socialförvaltning Nordost 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-18 

Diarienummer N163-0592/21 

 

Handläggare 

Lisa Pedersen, Maria Bolander 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: lisa.pedersen@socialnordost.goteborg.se, 

maria.bolander@socialnordost.goteborg.se 
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att olika aktörer i samhället, så som rättsväsende och kommun/socialtjänst men även 

civilsamhälle riktar sina resurser till samma individer och förmedlar ett tydligt budskap 

till de mest våldsamma grupperna i lokalsamhället att våld inte tolereras samt att det finns 

hjälp att få för de som vill förändra sin livssituation och lämna den kriminella livsstilen. 

Modellen Sluta skjut bygger på tre centrala utgångspunkter.  

1. Det grova våldet i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. Genom att 

polisen och andra aktörer i samhället fokuserar sina resurser på dessa individer 

och de grupper de tillhör kan de tillsammans minska våldet. 

2. Antagandet att våldet är kopplat till grupper och inte individer. Våldet och de 

underliggande konflikterna kommer inte att upphöra bara för att en enskild 

individ blir frihetsberövad efter exempelvis en skjutning. Istället måste insatser 

påverka hela gruppen för att få effekter på längre sikt. 

3. Att minska det grövsta våldet. Det är således ingen strategi för att minska alla 

typer av brottslighet eller för att få individer att helt sluta med kriminalitet utan 

insatser ska riktas specifikt mot det grova våldet för att kunna rikta resurserna 

rätt.  

Den effektutvärdering som genomförts visar på en minskning av det grova våldet i form 

av skjutningar i Malmö. Resultatet kan dock inte tydligt kopplas till införandet av Sluta 

skjut och det kan därmed inte med säkerhet tolkas som att insatsen bidragit minskningen 

av våldet. En nedåtgående trend syntes i Malmö redan före Sluta skjut och denna trend 

förändras inte signifikant efter det att strategin börjar tillämpas. En jämförelse med 

utvecklingen i Stockholm och Uppsala visar att Malmö har en annan, mer positiv, 

utveckling än dessa två städer när det gäller det grova våldet. Göteborg uppvisar 

emellertid, liksom Malmö, en minskning av det grova våldet under samma period. 

Statistik över antalet skjutningar i Nordost 

Sedan 2011 och fram till idag har det skett 116 st bekräftade skjutningar i 

lokalpolisområde Nordost. Under de senaste åren (2016–2021) har antalet skjutningar i 

Nordost minskat jämfört med perioden 2011-2015. Efter att antalet skjutningar låg i topp 

år 2013 har antalet minskat, dock med vissa variationer mellan åren. Den generella 

minskningen kan till viss del ha sin förklaring i att definitionen av skjutningar har 

förändrats (i den tidigare perioden räknades nämligen även självmord med skjutvapen in). 

Även om antalet skjutningar har minskat är varje skjutning en tragedi såväl på 

individnivå som för samhället. Att införa en strukturerad samverkansmodell/strategi i 

Göteborgs Stad för att komma till bukt med det grova våldet är av stor vikt.  

Nuvarande arbete med stöd till personer som vill lämna kriminalitet inom 

socialförvaltning Nordost och i övriga Göteborgs stad 

Socialförvaltningen Nordost arbetar i dagsläget på flera sätt för att stötta dem som vill 

lämna ett kriminellt liv. Mest utbyggt är arbetet kring ungdomar och unga vuxna där 

SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) - och SIG-arbetet (samordnad insats 

grupp för personer som vill lämna kriminell livsstil) är två metoder som förvaltningen 

använder sig av för att nå barn, ungdomar och unga vuxna i riskzonen för kriminalitet. 

SSPF är en riktad och individanpassad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och 

fritidsverksamhet och SIG (Sociala insatsgrupper) är en metod där olika verksamheter 

samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar/unga vuxna att lämna en kriminell livsstil.  
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Inom den myndighetsutövande socialtjänsten finns särskilt utsedda socialsekreterare på 

vuxenenheten som handlägger ärenden där klienten vill lämna kriminalitet eller 

våldsbejakande extremism. 

Sedan oktober 2020 bedrivs uppsökande verksamhet i en del av förvaltningen (Angered) 

av så kallade avhopparlotsar för att motivera personer att lämna kriminalitet. Ofta söker 

dessa personer kontakt med socialtjänsten i andra ärenden, såsom ekonomiskt bistånd och 

nödbistånd, vilket skapar möjligheter att motivera klienten till en annan livsstil. 

Uppsökande arbete sker också externt i samverkan med förvaltningens fältarbete.  

Genom dessa arbetsmetoder kan socialförvaltningen Nordost möta upp många behov. Det 

saknas dock ett specifikt arbetssätt i samverkan med övriga berörda myndigheter som 

fokuserar tydligt på att minska det grova våldet och skjutningar. 

Andra delar av arbetet med avhoppare inom Göteborgs Stad bedrivs på 

stadsledningskontoret samt inom en planerad verksamhet inom socialförvaltning 

Centrum. Det är av vikt att ett eventuellt införande av Sluta skjut samordnas med det 

befintliga arbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det grova våldet i samhället medför stora ekonomiska konsekvenser, såväl direkta 

kostnader för till exempel sjukvård och rättsvårdande myndigheter som indirekta 

kostnader till följd av ökad otrygghet i samhället.  

Att implementera modellen Sluta skjut skulle initialt innebära ökade kostnader för 

personalresurser för de medverkande samverkansparterna. I Malmö Stad har man i 

samband med implementeringen av modellen anställt både projektledare, processledare 

och särskilda koordinatorer för att kunna genomföra projektet. Om modellen når 

framgång genom att fler kriminella väljer att ta emot stöd kommer även kostnader för 

insatser att öka, såsom socialtjänstens kostnader för köpt vård. Om modellen når goda 

resultat och minskar det grova våldet, skulle emellertid de totala samhällskostnaderna 

minska på sikt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det grova våldet påverkar alla människor i samhället. Det skapar ett stort lidande för de 

direkt och indirekt involverade och bidrar till en känsla av otrygghet för invånarna i 

lokalsamhället. 

Barn och unga drabbas på flera olika sätt av den grova organiserade brottsligheten. Det 

finns en direkt risk att unga personer rekryteras in i de här miljöer men även att barn och 

unga drabbas som brottsoffer av de brott som begås av kriminella. Barn och unga drabbas 

också indirekt av att föräldrar och andra familjemedlemmar lever i kriminella miljöer. 

Åtgärder som stärker Göteborgs Stads arbete med personer som vill lämna kriminalitet 

gynnar därmed såväl barnen som alla andra medborgare i staden. Ett exempel på en sådan 

verksamhet är UngÖst. 

I Nordost finns i dagsläget fyra stycken så kallade särskilt utsatta områden (Bergsjön, 

Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet). Göteborgs Stad har som ambition att ingen av de 
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särskilt utsatta områdena i staden ska finnas på polisens lista år 2025. Att arbeta riktat och 

strukturerat med de grupper som står för det grövsta våldet i samhället är en viktig del för 

att kunna uppnå den ambitionen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens samlade bedömning är att modellen Sluta skjut bör införas i Göteborgs 

Stad. Dock bör modellen integreras i det nuvarande arbetet som ger stöd till personer som 

vill lämna kriminalitet. Sådant arbete bedrivs såväl lokalt i socialförvaltning Nordost som 

i övriga staden. Därför krävs ett fortsatt beredningsarbete innan modellen kan 

implementeras. Förvaltningen gör bedömningen utifrån nedanstående frågeställningar. 

Är problemen med grova våldshandlingar, såsom skjutningar och sprängningar, så 

omfattande i stadsområde Nordost så att det motiverar implementeringen av modellen 

Sluta Skjut? 

Statistiken visar att antalet skjutningar i Nordost har gått ner något i Nordost de senaste 

åren. Det grova våldet, där skjutningar utgör en del, är alltjämt ett stort problem i 

stadsområdet vilket motiverar att utforska nya metoder att arbeta förebyggande.  

Är de utgångspunkter som modellen vilar på även aktuella i stadsområde Nordost?  

 

Modellen Sluta Skjut vilar på två grundantaganden; dels att ett fåtal individer står för det 

grova våldet och dels att det grova våldet är kopplat till grupper snarare än individer. Det 

vill säga att det är bara ett fåtal individer som genomför våldet men att våldet inte upphör 

när dessa individer frihetsberövas, eftersom konflikterna ligger mellan grupperna. Detta 

är vedertagna antaganden som socialförvaltningen i Nordost ställer sig bakom. 

Kan modellen Sluta skjut öka förmågan att ge motivation och stöd till personer som vill 

lämna kriminalitet, inom socialförvaltningen Nordost och i Göteborgs Stad? 

Inom ramen för arbetsmodellen Sluta skjut fokuserar flera samverkande myndigheter på 

samma grupp individer. Ett sådant arbetssätt finns inte i Nordost idag men skulle 

troligtvis vara verkningsfullt och därför intressant att införa. I Nordost bedrivs 

uppsökande arbete idag i liten skala och vid ett införande av Sluta skjut skulle detta 

kunna utvecklas. Förvaltningens samlade bedömning är att modellen Sluta skjut kan ge 

positiva effekter och bör införas i Göteborgs Stad. Dock bör modellen integreras i det 

nuvarande arbetet med stöd till personer som vill lämna kriminalitet. Sådant arbete 

bedrivs såväl lokalt i socialförvaltningen Nordost som i övriga staden och därför krävs ett 

fortsatt beredningsarbete innan modellen kan implementeras. 

Samråd 
Information om ärendet ges till ungdomsråden inom socialförvaltning Nordost.   

Samverkan  
Information i Förvaltningens samverkansgrupp, FSG den 13 april 2021.  
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Utlåtande gällande Göteborgs stads remiss om att arbeta 
enligt modellen Sluta skjut, Dnr 0319/21 

Polisområde Storgöteborg är positivt till att delta i projektet Sluta Skjut i Göte-

borg.  

Projektet Sluta skjut har genomförts i Malmö och erfarenheterna därifrån är 

goda. En utvärdering visar att antalet skjutningar i Malmö har minskat med 19 

procent under projektet. Om de minskade skjutningarna är en direkt effekt av 

projektet är svårbedömt eftersom det parallellt med projektet genomfördes en 

särskild insats i Malmö – Operation Rimfrost – med ansenliga polisförstärkning-

ar över tid till Malmö från andra polisregioner i Sverige. 

Under samma tidsperiod som Sluta skjut och Operation Rimfrost genomfördes i 

Malmö har antalet skjutningar minskat även i Göteborg. Minskningen är till och 

med större i Göteborg än i Malmö. Minskningen i Göteborg är 31 procent under 

tidsperioden. Det handlar om förhållandevis få antal skjutningar där varje skjut-

ning får genomslag i procentberäkningen. Därför ska man vara försiktig med att 

dra allt för långtgående slutsatser av dessa siffror. 

Trots att det är svårt att dra några absoluta slutsatser av nedgången av skjutningar 

i Göteborg är det vår uppfattning att det arbete vi bedrivit har haft betydelse för 

utvecklingen. Den viktigaste delen i samverkan med Göteborgs kommun är 

Trygg i med dess övergripande samverkansavtal men med fokus på lokal sam-

verkan i Stadsområdena. Grunden i Trygg i är en gemensam lägesbild som leder 

till konkreta åtgärder lokalt, SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid), SiG (Soci-

ala insats Grupper), m.fl. 

Polisen arbetar idag i nära samarbete med kunskapscentrum mot grov organise-

rad brottslighet där även företrädare för ett flertal andra myndigheter ingår. Idag 

samordnas ärenden inom Kunskapscentrum gällande ett flertal områden men 

med ett stort fokus på avhopparverksamhet, otillåten påverkan och VBE där må-

let är att man ska nå konkreta åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Kun-

skapscentrum arbetar också tillsammans med övriga myndigheter långsiktigt och 

strukturellt för att försvåra för kriminell verksamhet. 

En viktig del inom arbetet mot den organiserade brottsligheten är samverkan och 

där ingår även arbetet som sker inom Regionalt samverkansråd (Rsr) där de 

brottsbekämpande myndigheterna gemensamt skall bekämpa den organiserade 

brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande 

organiserad brottslighet med särskilt fokus på utsatta områden. 



  2 

Polisregion Väst 2021-05-07  

 

 

Samtliga modeller och samverkans forum är idag etablerade och till viss del fun-

gerande men för att uppnå en förändring i Göteborg behöver dessa utvecklas och 

förfinas ytterligare. 

En stor anledning till framgångarna när det gäller åtal mot strategiska kriminella 

personer i Göteborg är den goda personkännedomen på lokal nivå. Ett verktyg 

som tagits fram för att skapa en struktur i de kriminella grupperingarna är den s.k 

Cylindermodellen. Cylindern skapar en möjlighet till att identifiera olika perso-

ners roller i de kriminella grupperingarna, vilka individer/grupper som har störst 

negativ påverkan på lokalsamhället och därmed synliggöra vilka individer och 

grupper som ska prioriteras. Detta arbete är i flera delar likt Sluta Skjut men träf-

far en bredare målgrupp där även de som kan vara morgondagens skyttar eller 

offer omfattas. 

Det är viktigt att Sluta skjut-projektet passar in och harmonierar med övrig sam-

verkan mellan kommunen och polisområdet. Vi tror därför inte att det är möjligt 

att rakt av kopiera projektets utformning i Malmö och införa det i Göteborg. Det 

måste anpassas till den samverkan som redan pågår. 

Inom polisområdet och inom underrättelseenheten finns farhågor om att vårt del-

tagande i Sluta skjut skulle kunna leda till ökad administration och fler möten. 

Även från det perspektivet är det angeläget att projektets utformning anpassas till 

nuvarande samverkansformer. 

Polisområdet kommer att avsätta de resurser som krävs för att fullgöra vår del av 

uppdraget inom Sluta skjut. Mot bakgrund av att det är kommunen som är initia-

tivtagare till att införa Sluta skjut i Göteborg ser vi att det är lämpligt att kom-

munen står för ledningen och samordning av projektet.   

I detta ärende har chefen för Polisområde Storgöteborg, polismästaren Erik Nord, 

beslutat. Polisinspektören Daniel Neck har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också polisinspektören Maria Sahlström deltagit. 

 

 

 

Erik Nord   

 

 

   Daniel Neck 
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