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Interpellation av Bettan Andersson (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs 
Stads arbete mot våldsbejakande extremism 
och radikalisering 
 

I förslaget till Göteborgs stads riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering 
finns skrivningar om att upptäcka individer eller föreningar som ”kan ha en koppling till 
våldsbejakande extremistiska miljöer” samt ”samröre eller inflytande från individer, 
grupper och strukturer med koppling till våldsbejakande extremistiska miljöer”. Vad en 
koppling eller en struktur i detta sammanhang innebär är mycket oklart. Det finns därmed 
en stor risk för att Göteborgs Stad kommer att bryta mot objektivitetsprincipen. 

En rapport från Brottsförebyggande rådet om hatbrott mot muslimer från 2021 visar att 
islamofobi är ett stort och växande problem i Sverige. Rapporten visar också att kvinnor 
som bär slöja är särskilt drabbade av hatbrott och andra islamofobiska kränkningar. Ett 
exempel på en sådan kränkning är ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) 31 mars 
2021 där det står följande angående Göteborgs Stads agerande i samband med 
filmvisningen av Burka Songs 2.0: 

JO uttalar att det inte går att tolka utredningen på något annat sätt än att det avgörande 
skälet för kravet att kvinnans medverkan i panelsamtalet skulle ställas in var de åsikter 
som hon kunde tänkas föra fram. Några sakliga skäl för förvaltningens agerande har inte 
redovisats. Stadsdelsförvaltningen har därför, särskilt med beaktande av det skydd för 
yttrandefriheten som kommer till uttryck i 2 kap. 1 § regeringsformen, agerat i strid med 
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd i 
Göteborgs stad kritiseras för förvaltningens agerande. 

Fortfarande, 3 år efter de inställda filmvisningarna, är det oklart vad 
stadsdelsförvaltningen var rädda för att personen skulle säga. Tack vare ett yrkande från 
V och MP så ska nu stadsledningskontoret granska stadens styrande dokument och 
riktlinjer med anledning av JO:s bedömning. Det är ett bra första steg, men fortfarande 
råder stor osäkerhet kring om kritiken från JO kommer få några konsekvenser för stadens 
riktlinjer och arbetssätt.  

 
 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 124 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 
• Anser du det vara rättssäkert att staden fattar beslut kring individer utan att skälen för 

detta finns dokumenterade? 
• Vad drar du för lärdomar av Justitieombudsmannen beslut? 
• Anser du att stadens arbetssätt gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och 

radikalisering är rättssäkert?  
 

 

Bettan Andersson (V) 
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