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Yrkande angående stadens rutiner för att   
säkerställa att anställda inom staden inte har 
kopplingar till extremism och gängkriminalitet  

 

Förslag till beslut    
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redovisa stadens rutiner vid nyanställningar, 

och för vikarier i avsikt att säkerställa att inga kopplingar finns till extremism, 

gängkriminalitet eller andra odemokratiska handlingar.  

Yrkandet 

Inom kort tid har två anställningar av gravt olämpliga individer inom Göteborgs 

stad uppmärksammats medialt. Fallen väcker frågor om hur stadens rutiner ser ut 

och hur dessa efterlevs.  

Gällande en vikarie inom grundskolan, fanns det historik om individens 

kopplingar till islamistisk extremism redan hos förvaltningen. Trots detta tilläts 

individen att verka som lärarvikarie inom Göteborgs stad.  

Det andra uppmärksammade fallet gäller en ungdomshandledare som arbetat med 

unga i riskzon för gängkriminalitet i Backa. Samtidigt hade ungdomshandledaren 

nära kontakter med ledande personer inom gängmiljön i Backa och medverkade 

dessutom själv vid det uppmärksammade ”gängmötet” på Posthotellet.  

Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för 

allmänheten, och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda individer. Det 

gör att en del personer försöker påverka tjänstemännen att fatta felaktiga beslut 

eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Dessa påverkansförsök 

sker i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden 

och är ett direkt hot mot demokratin. Det är därför av största vikt att Göteborgs 

Stad arbetar aktivt för att förebygga och hindra otillåten påverkan.  

Hederskulturen kan vara kärnan till odemokratiska handlingar. För 

familjemedlemmar som lever i en hederskontext är det familjens regler som är 

primära och lagen blir sekundär. Straff utmäts för den som väljer sin egen väg. 

Det är därför viktigt att ta med hederskontexten som en faktor och försvårande 
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omständighet i uppdraget till stadsledningskontoret. Det finns risk för infiltration i 

stadens system som kan leda till direkt livsfara för de utsatta. 

Polisen och ett antal myndigheter har under senare tid beskrivit hur kriminella 

klaner har lyckat skaffa sig infiltratörer på myndigheter och i kommuner.  

Tyvärr finns anledning att misstänka att det är ett ökande problem. Göteborgs stad 

behöver därför se över sina rutiner och eventuellt förstärka dessa.   


