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Yttrande angående – Yrkande från SD 
angående information till kommunstyrelsen 
om en ökad gängkriminalitet i Göteborg samt 
socialförvaltningens arbetssätt vid skydd av 
unga vittnen 
 

Yttrande 
Med anledning av händelserna i staden den senaste tiden, har kommunstyrelsen bjudit in 
inrikesminister Mikael Damberg och polischef Erik Nord. På kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-09-02 kommer även grundskoledirektören, direktören för social 
resursförvaltning samt berörda stadsdelsdirektörer att medverka. Därmed ser vi att 
yrkandet redan är omhändertaget. 
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Yrkande angående – information till 

kommunstyrelsen om en ökad gängkriminalitet i 
Göteborg samt socialförvaltningens arbetssätt vid 
skydd av unga vittnen 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande bjuder in polischef Erik 

Nord för att informera om den eskalerande gängkriminaliteten i Göteborg. 

 

2. Stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande bjuder in 

socialförvaltningen i Göteborg för en genomgång i hur de arbetar för att 

skydda unga vittnen som hänvisas till socialtjänsten. 

 

Efter tre skottlossningar inom loppet av 12 dagar och bilbränder i både 

Biskopsgården och Backa har polisen fattat beslut om att inleda en så kallad 

särskild händelse. Erik Nord, chef över polisen i Storgöteborg, bekräftar att 

polisen befarar en gängkonflikt som riskerar att eskalera. Polischefen har enligt 

GP informerat kommunstyrelsens ordförande och Göteborgs stadsdirektör om att 

det med stor sannolikhet finns pågående konflikter mellan kriminella nätverk som 

i värsta fall kan eskalera, vilket vi kunnat följa med flera skjutningar som kommer 

efter varandra.  

Vid en sådan här stor och allvarlig konfliktsituation vill sverigedemokraterna att 

samtliga partier får en briefing om nuläget.  

 

Påfrestande terrorkampanjer från unga kriminella när man rapporterat ett 

brott. 

Nya riktlinjer som infördes 2017 försvårade möjligheten att häkta personer under 

18 år. I dag krävs att det finns synnerliga skäl för att någon under 18 år ska 

frihetsberövas, häktning är alltså bara möjligt om inga andra alternativ finns.  

Svårigheten att frihetsberöva en ung misstänkt under pågående utredning kan 

därmed leda till att den misstänkte väl i det fria hotar och trakasserar vittnen till 

tystnad. Kombinerat med ett nästintill obefintligt stöd från socialtjänsten är det 

inte konstigt att ungdomar som vittnat hamnar i en väldigt utsatt situation. 
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Brottsoffer under 18 år hänvisas till socialtjänsten, men erbjuds ofta endast 

samtalsstöd. Det är inte till någon större nytta när gärningsmännen samtidigt är 

ute i det fria och kan söka upp och hota offret. 

Sverigedemokraterna önskar få en aktuell dragning om utgångsläget för unga 

vittnen i Göteborg med tanke på den eskalerande gängkriminaliteten vi nu går 

igenom. 

Alternativet som har lyfts fram är anonyma vittnesmål vid allvarlig brottslighet, 

något som redan är verklighet i exempelvis Danmark. Tyvärr pekar allt mot att 

Sverige måste införa något liknande, inte minst mot bakgrund av den 

tystnadskultur i utsatta områden som tycks följa i gängkriminalitetens spår (Brå 

2019:10).1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnads

kulturer.pdf 

 

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf
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