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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om att stoppa rekryteringen till kriminella 
gäng 
 
Yttrande 
 
Det krävs flera insatser på olika fronter för att förhindra rekryteringen till kriminella 

gäng. Dels krävs det insatser ifrån staten med fler poliser som kan skapa en högre polisiär 

närvaro, dels satsningar ifrån Göteborgs Stad.  

 

Alliansen har tagit flera initiativ för att minska gängkriminaliteten i Göteborg. Under 

årets gång har flertal trygghetsfrämjande insatser satts in. Vi har bland annat sett till så att 

staden har fått sitt första Paragraf 3-område och arbetat fram en modell för att ta fram en 

kontinuerlig lägesbild för brottsutsatta och otrygga platser. Vi i Alliansen vill även betona 

vikten av att fler områden i staden utses till Paragraf 3-områden. I arbetet har 

Polismyndigheten varit en viktig samverkanspart, då deras brottsstatistik kommer att vara 

en del som rapporteras, tillsammans med medborgarnas upplevda trygghet. Den centrala 

lägesbilden kommer att sammanställas och rapporteras två gånger årligen, i samband med 

stadens ordinarie uppföljningsstruktur. Till detta har även arbetet påbörjats med att ta 

fram ett trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program som ska redovisas under 

första kvartalet 2021. Ett trygghetsråd har även inrättats för att arbeta strategiskt med 

trygghetsfrågor. 

 

Vi har startat upp samarbete med Skatteverket och elva andra myndigheter för att 

identifiera felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Kriminella inom 

den organiserade brottsligheten ska inte kunna dölja sin identitet med falska 

folkbokföringsuppgifter eller kunna ta del av bidrag som de egentligen inte har rätt till. 

Samarbetet ska bland annat kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för 

systematiska fel i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet samt personer och 

företag som möjliggör detta. Det ska stärka kontrollen av dessa adresser för att minska 
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systematiska fel i folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan 

möjliggöra. Även utveckla metoder och arbetssätt som underlättar myndighetssamverkan 

för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet ingår i 

uppdraget. 

 

Det räcker dock inte bara att ta fram en lägesbild för brottsutsatta områden. Förra året 

lyftes Gårdsten från polisens lista över särskilt utsatta områden. Framtiden AB har därför 

fått ett uppdrag att implementera erfarenheter från Gårdstensbostäder i övriga 

bostadsbolag. I praktiken handlar det om att öka den sociala tilliten i områden, veta vilka 

som bor i bostäderna men också arbeta med trygghetsvärdar för att på långsikt skapa 

tryggare platser i vår stad och minska kriminaliteten. På Alliansens initiativ har AB 

Framtiden tagit fram en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt 

utsatta områden kvar år 2025. En stor del av arbetet är att rusta upp och skapa mer 

blandad bebyggelse med betoning på fler bostadsrätter och småhus i stadens utsatta 

områden.  

 

Slutligen är det värt att konstatera att åtgärderna trycker på vikten av att ett långsiktigt 

arbete bedrivs där flera insatser sätts in för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng. 

Det handlar om att ge lika förutsättningar för alla barn och ungdomar i staden och att 

försvåra etableringen av kriminella gäng i Göteborg. För detta krävs en samlad 

kompetens där flera instanser kan arbete tillsammans för att få en så god överblick för 

hela staden som möjligt. Detta har vi lagt grunden till och vår vilja är att arbeta vidare 

med fler insatser för att stoppa den pågående rekryteringen till kriminella gäng. 
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Yttrande angående yrkande från V och MP om 
att stoppa rekryteringen till kriminella gäng  

 

Yttrande  
 

Att stoppa nyrekryteringen till gängkriminella miljöer är en av stadens och landets mest 

angelägna frågor. Därför behöver vi från politikens sida hitta fler gemensamma vägar och 

långsiktigt hållbara metoder.  

Vi ser dock inte detta förslag som genomförbart då stadsdelarna försvinner vid årsskiftet.  

Att rekrytera och anställa personal samt att genomföra yrkandets intentioner, är helt 

enkelt inte möjligt inom de tre månader vilket yrkandet avser.  

Ett första steg måste vara att behålla och utveckla vår befintliga personal och stötta med 

trygga och bättre förutsättningar att genomföra sitt viktiga arbete. Det skulle också skapa 

bättre förutsättningar för rekrytering av personal.  

När de gäller utsatta arbetsmiljöer i Angered saknas för i år inte ekonomiska resurser.  
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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om att stoppa rekryteringen till kriminella 
gäng  
 

Yttrandet 
 
Den sociala oron i staden ökar. Gängkriminalitet och klanbaserad kriminalitet har getts 
allt större plats i vår stad vilket orsakar stor oro, inte endast i de områden av staden som 
är hårdast drabbade utan i hela samhället. Familjer, barn och unga drabbas hårdast och 
otryggheten och känslan av utsatthet växer i våra mest utsatta områden. Det är en helt 
oacceptabel utveckling och skarpa åtgärder som ger effekt omedelbart måste sättas in. 
Socialdemokraterna har därför lagt skarpa förslag i stadsdelsnämnderna för att skynda på 
detta arbete och snabbt vända utvecklingen. Vi har lagt förslagen direkt i stadsdelarna då 
det är i stadsdelarna som resurserna finns samt kunskapen att arbeta med frågan.   

Vi vill se en kraftig uppväxling av det trygghetsskapande arbetet i samtliga stadsdelar. 
Socialdemokraternas hållning är att förebyggande arbete naturligtvis är av största vikt och 
de åtgärder som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ pekar på är alla 
viktiga. Just nu måste dock fokus ligga på åtgärder som ger snabba resultat och kraftigt 
ökar tryggheten för göteborgarna. Vi tycker att det är beklagansvärt att rödgrönrosa inte 
ser att staden både är i behov av åtgärder som ger snabba och kraftfulla resultat samtidigt 
som det helt avgörande att det så viktiga förbyggande arbetet fortgår och utvecklas. I den 
situation som vi idag har i staden, särskilt i våra utsatta områden där otryggheten är som 
mest påtaglig, tycker vi att satsningar på övervakningskameror, ordningsvakter, väktare 
och trygghetsvärdar måste prioriteras av stadsdelarna. 

Det finns även ett behov av att snabbt och kraftfullt stoppa nyrekrytering till kriminella 
grupperingar genom en ökad vuxennärvaro och skarpare sociala insatser. En fördjupad 
samverkan med föreningsliv och föreningar som rör sig ute bland medborgare är 
nödvändig, exempelvis genom nattvandringar och föreningsvandringar. 
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Yttrande ang Stoppa rekryteringen till 
kriminella gäng. 
 

Yttrande 
 
V och MP har inkommit med ett yrkande om att tillskjuta 50 miljoner till 
stadsdelsnämnderna som i sin tur ska samverkan med grundskolan och 
polismyndigheten för att motverka rekrytering till kriminella gäng. Sent omsider tycks nu 
verkligheten kommit ifatt dessa partier. Gott så. 
 
Sverigedemokraterna har gång efter annan lagt fram skarpa förslag, både under denna 
mandatperiod, samt den förra om att öka tryggheten i vår stad. Förslag som dessa partier 
varje gång röstat ned. 
 
Ska vi komma tillrätta med otryggheten där bla gängkriminalitet ingår behöver vi 
(samhället) göra två saker. Där den första åtgärden är relativt enkel. 
 
1: Lås in buset. 
Övriga partier måste sluta prata om att offer var på fel plats vid fel tillfälle. När det i själva 
verket är de kriminella som är på fel plats vid fel tillfälle. Är du kriminell ska du nämligen 
sitta inlåst. Ungdomar skall inte kunna växa upp med förebilder som strör pengar som de 
tjänat på kriminalitet runt omkring sig. Man ska växa upp med vetskapen att den 
personen faktiskt sitter i fängelse. Växa upp med att brott inte är en enkel väg i livet, brott 
leder enbart till att man blir lagförd. Att brott lönar sig inte. 
 
Även om många av de åtgärder som här krävs är statliga kan vi som kommun hjälpa till. 
Göteborgs stad måste hela tiden ligga på regering och riksdag om skärpta straff, fler 
poliser, mer resurser till kriminalvården, utvisa kriminella utlänningar, skarpare lagar, 
skärpta straff mm mm. 
 
Vi kan även via kommunala åtgärder öka tryggheten. Fler paragraf tre områden, fler 
trygghetskameror, bistå polis med administrativ personal, Återvändarnämnd etc 
 
 
2: Långsiktiga förebyggande åtgärder. 
Det som kräver mer tid är det långsiktiga arbetet. Men om vi först lyckas plocka bort de 
kriminella som finns idag, har mycket redan vunnits. Unga som växer upp vet då 
nämligen om att kriminalitet inte är en bana som lönar sig. Men vi måste självklart satsa 
på skola och utbildning. Rusta upp våra förorter. Vi måste skapa bra förebilder. Vi har 
redan fungerande sådana projekt igång. Ung på Hisingen är ett bra sådant.  
Civilsamhället har en oerhörd viktig roll att spela i det samhälle vi vill skapa. Vi 
medborgare måste själva gå in och sätta ner foten när vi ser någon göra fel. Vi måste 
lära unga att göra rätt saker. Hur vi vill att de ska bete sig. Här finns det många viktiga 
saker kommunen kan arbeta med långsiktigt.  
 
Att i detta läge tillskjuta våra stadsdelar, (som dessutom snart försvinner) 50 miljoner är 
inte att ta Göteborgs invånares otrygghet och skattemedel på allvar. Det är att försöka 
med samma verkningslösa politiska åtgärder som dessa partier redan försökt med, gång 
efter annan.  
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Yrkande – stoppa rekryteringen till kriminella 
gäng 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utöka arbetet med att förhindra rekrytering av 
barn och unga till kriminella gäng, i samverkan med grundskolor och 
polismyndigheten.  

2. 50 miljoner kronor avsätts kommuncentralt till satsningen under 2020 från resultatet 
för 2020.   

Yrkandet  
Den senaste tidens gängkonflikter har skapat oro och ilska hos göteborgarna. De akuta 
problemen måste lösas av polisen, men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt 
Initiativ anser att kommunen måste ta krafttag för att rikta resurser där vi har kompetens 
och kan göra mest nytta. För att stoppa den pågående rekryteringen av framförallt unga 
män och pojkar till kriminella gäng är vi övertygade om att vi behöver fler personer som 
arbetar med frågorna. Nedskärningar på förebyggande verksamheter, socialtjänst och 
skola har drabbat våra förortsområden hårdast. Det är främst i dessa områden som de 
kriminella gängen rekryterar unga män och pojkar, särskilt när viktiga samhällsfunktioner 
inte längre finns närvarande eller har för lite resurser. Bakom varje ung person som 
rekryteras in i kriminella gäng ligger ett samhälleligt misslyckande. Ofta finns en historik 
av sociala problem, dåliga skolresultat och skadliga maskulinitetsideal som behöver 
uppmärksammas tidigt för att kunna förhindra en destruktiv utveckling. 

Därför vill vi i Vänsterpartiet, Miljöpartiet, och Feministiskt Initiativ satsa på bland annat 
socialtjänsten redan under 2020. Satsningen behöver riktas i första hand till de stadsdelar 
som vi tidigare har sett har störst behov, exempelvis Angered, Norra Hisingen, Västra 
Hisingen, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. Men även andra stadsdelar kan 
ha behov av att stärka sitt arbete då gängen inte tar hänsyn till våra geografiska 
indelningar.  

Vi vill i ett första steg att våra förortsområden ska få resurser att omedelbart rekrytera de 
mest erfarna och kunniga socialsekreterarna. Viktiga positiva lokala företrädare och 
förebilder behöver stärkas. Verksamheterna behöver ha tid att jobba med förebyggande 
arbetssätt gentemot barn och unga, att samarbeta med skolor och polis, och att 
återuppbygga resursteam där de har lagts ner. Där det finns behov kan även arbetssätt 
som SSPF, SIG eller andra metoder/samarbetsytor där unga människor kan fångas upp i 
tid utökas.  
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