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Yttrande – Yrkande från S angående utökad samverkan 
med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta 
gängkriminalitet 

Yttrandet 
Vi läser dagligen om gängkriminalitet, religiösa och etniska klankonflikter i 
Göteborg. Hur islamistiska organisationer lurar kommun och stat på pengar. Vi 
hör hur polisen vädjar om fler anställda. 

Både Moderaterna och Socialdemokraterna har i media påtalat att de tar 
problematiken på allvar.  

Under föregående kommunstyrelsemöte den 16:e september röstade alliansen, 
S och de rödgröna nej till följande åtgärder: 

• Att kommunen utreder om vi kan bistå polis med administrativ personal. 
(åtgärder som S delvis föreslår i sitt yrkande) 

• Hemställa till regeringen om att skärpa knivlagarna 
• Stoppa utbetalningarna till Ibn Rushd via interreligiöst center. 
• Inkludera etniska och religiösa konflikter, samt kraftigt rasistiska hierarkier 

i kartläggningen om radikalnationalistiska miljöer  
• Försvårande omständigheter vid brott mot äldre och funktionsnedsatta 
• Hemställa till regeringen om fler poliser till Göteborg. 
• Motion om att stoppa alla utbetalningar till Ibn Rushd 

Det är ibland direkt anstötligt att läsa hur dessa partier uttalar sig, för att sedan se 
hur de faktiskt röstar. Som så ofta går Sverigedemokraterna först. Vi påverkar 
och upplyser övriga partier om de konsekvenser vi får av en oansvarig politik. 
Därför är det är viktigt för oss att vara stora nog och rösta igenom likartade 
förslag när de väl kommer från annat håll.  

Vem som kopierar eller driver igenom det som redan förespråkats är sekundärt. 
För oss ligger vikten i att sunda förslag, oavsett avsändare, röstas igenom och 
blir verklighet i ett allt mer polariserat Sverige.  

Vi stödjer alla yrkande som förordar sverigedemokratisk politik.  
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Yrkande angående utökad samverkan med 
rättsvårdande myndigheter för att motarbeta 
gängkriminalitet 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. De kommande socialnämnderna får i uppdrag att söka utökad samlokalisering av och ökat 
samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkansavtal med 
Polismyndigheten.  

2. Den kommande socialnämnden centrum får i uppdrag att förstärka och utöka stadens 
samverkan med Kriminalvården kring mottagande och eftervård av frigivna/utskrivna från 
anstalt eller andra rehabiliterande placeringar genom socialtjänsten.  

3. Grundskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med socialtjänsten och Polismyndigheten 
genomföra dialogmöten med föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om kriminella gängs 
utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmötena ska genomföras i områden som bedöms 
vara i behov av insatsen. 

Yrkandet 
 
Enligt polismyndighetens rapporter befinner sig ungefär 5000 människor, mestadels yngre män, i 
kriminella gängmiljöer. Medborgare och myndigheter har länge varnat för att de organiserade gängen 
blir allt våldsammare, konflikterna allt skarpare och rekryteringsbasen allt yngre. Göteborg, hårt 
drabbat av segregation och ojämlikhet, utgör ett av landets epicentrum för den organiserade 
brottslighetens rekrytering och kriminella verksamhet. Trots polisens enträgna och fokuserade arbete, 
som har lett till att stora delar av de ledande segmenten i den organiserade brottsligheten har lagförts 
och fängslats, fortsätter de kriminella gängens våldsspiral. Det är uppenbart att den organiserade 
brottsligheten ersätter fängslade medlemmar genom intensiv nyrekrytering. Här behöver staden trappa 
upp och utvidga sitt nuvarande arbete, men också pröva helt nya metoder i bekämpningen av den 
organiserade brottslighetens ny- och återrekrytering.  
 
Myndighetssamverkan utgör ett av det offentliga Sveriges viktigaste verktyg i kampen mot den 
organiserade brottsligheten. Sedan flera år tillbaka samverkar den kommunala socialtjänsten och 
polisen i flera frågor, och på flera områden, i flera stadsdelar. I samband med att stadsdelsnämnderna 
omvandlas till stadsområden finner vi det rimligt att säkra likvärdig samverkan över hela staden, 
förstärka de samverkansformer som finns idag och utsträcka samarbetet till fler områden. En 
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avgörande del bör utgöras av högre samlokalisering av socialtjänst och lokalpolisområdeskontor, 
vilkas täckningsområden i hög utsträckning kommer att sammanfalla efter organisationsförändringens 
genomförande.  
 
Nyrekryteringen kryper längre ner i åldrarna. Uppgifter gör gällande att den organiserade 
brottsligheten i dagsläget utnyttjar minderåriga, ibland så unga som åtta år, som narkotikakurirer eller 
informatörer i utbyte mot tjänster och pengar. Barn som redan tidigt tvingas till kontakt med 
gängkriminella sammanhang löper hög risk att dras in i grövre gängkriminalitet vid högre ålder. Hela 
samhället tjänar på tidiga insatser – men också på ett starkare föräldraansvar. Barnens målsmän måste 
medvetandegöras om de kriminella gängens arbetssätt och hur de utnyttjar barn för sina ändamål. 
Föräldrarna måste ansvara för att tidigt varna polis eller kommun om man misstänker att ens barn har 
hamnat i kontakt med gängkriminella eller andra brottsliga sammanhang, vilket i sin tur möjliggör att 
offentliga åtgärder kan vidtas omedelbart. Skolan är den enda naturliga mötesplatsen mellan föräldrar, 
barn och den offentliga sektorn – och dessutom den plats där många barn socialiseras in i såväl goda 
som sämre beteenden och mönster. För att påbörja detta arbete vill vi ge grundskolenämnden får i 
uppdrag att, i samverkan med socialtjänsten och Polismyndigheten, genomföra dialogmöten med 
föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om kriminella gängs utnyttjande och rekrytering av unga. 
Dialogmötena ska enbart genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen, vilket 
lämpligtvis kan men inte måste sammanfalla med stadens utsatta områden. 
 
Gängrekryteringen måste även hämmas i det andra skedet. Vi ser en risk för att den organiserade 
brottsligheten riktar in sig på förstagångsförbrytare, som efter genomgången tid på fängelse eller 
rehabiliterande placeringar inom socialtjänsten ofta befinner sig i en utsatt och för gängrekryteringen 
attraktiv position ekonomiskt och socialt. Staden behöver söka nära samverkan med Kriminalvården i 
syfte att säkra ett starkt mottagande och en långsiktig eftervård från det offentligas sida – vilket både 
gynnar individen och drar undan benen för den organiserade brottsligheten. 
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