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Yrkande angående – Yrkande från S angående 
kartläggning och bekämpning av klanbaserad 
kriminalitet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för 
hur släktbaserade kriminella nätverk och dessas förtryckande strukturer kan 
bekämpas, hur anhöriga kan ges stöd, samt vilka förutsättningar, resurser och 
kompetens som behövs för att stärka avhopparverksamheten. 

Yrkandet 
Så kallade släktbaserade kriminella nätverk har under den sista tiden uppmärksammats 
mycket i media. Dessa kriminella grupper har både likheter och skillnader med andra 
kriminella grupper, och kan delvis kräva en annan hantering från staden. Detta gäller 
särskilt avhopparverksamheten eftersom avhopp kan vara svårare att genomföra, både 
praktiskt och känslomässigt.  

Det ekonomiska utrymmet som skulle behövas för att säkra en rättssäker och kvalitativ 
socialtjänst som kan arbeta aktivt med förebyggande insatser mot kriminalitet finns inte i 
styrets budget, vilket sinkar arbetet mot kriminalitet. Samverkan med andra myndigheter 
är avgörande för att lyckas, men sådan samverkan kräver tid och resurser. Därför föreslog 
rödgrönrosa som ett första steg att ytterligare 50 miljoner skulle satsas på att förhindra 
rekrytering till kriminella gäng, vilket tyvärr röstades ner av en majoritet i 
Kommunstyrelsen i augusti trots stadens ekonomiska överskott.  

I arbetet mot kriminella nätverk måste hänsyn tas till att många anhöriga till kriminella, 
inte minst kvinnor och barn, ofta inte bär skuld till de kriminellas handlingar. Stadens 
arbete mot släktbaserade kriminella nätverk bör stärkas med ett utökat stöd till anhöriga.   

Det finns idag ett antal samverkansformer som arbetar med att förebygga och motverka 
kriminalitet. Dessa behöver resurssättas ordentligt och ges möjlighet att utveckla sina 
metoder långsiktigt och utifrån evidensbaserade metoder.  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskar att med en bred ansats genomlysa vad Göteborgs 
Stad kan göra för att bekämpa dessa kriminella nätverk och främja fler avhopp. 
Samverkan bör ske med relevanta aktörer för att säkerställa att ingen åtgärd faller mellan 
stolarna mellan kommunala, regionala och statliga aktörer.   
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Yrkande angående – Yrkande angående 
kartläggning och bekämpning av klanbaserad 
kriminalitet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att bereda ärendet genom att redovisa i 
vilken utsträckning som intentionerna i yrkandet kan omhändertas inom 
existerande arbete och i vilken utsträckning nya uppdrag behöver ges och nya 
resurser behöver tillsättas. 

Yrkandet 
Socialdemokraterna har inkommit med ett yrkande angående att kartlägga och bekämpa 
klanbaserad kriminalitet. Vi delar Socialdemokraternas ambition om att kriminalitet är ett 
utbrett problem i vår stad, oavsett om den bedrivs av klaner eller inte. Vi menar dock att 
arbetet för att bekämpa kriminaliteten måste göras samlat, planerat och framförallt 
koordinerat med övrig framtida och pågående verksamhet. Genom att tydligt samla och 
koordinera åtgärder ökar effekten och därmed också det önskade och eftersträvande 
resultatet vilket i slutändan är en trygg stad med trygga göteborgare.  

Idag pågår flertal åtgärder inom området. Bland annat har fler trygghetskameror satts upp, 
Lov3-områden har inrättats och ett arbete för att samordna avhopparverksamhet pågår. 
Göteborgs Stad har dessutom nyligen ingått i Skatteverket och elva andra myndigheters 
projekt med att inrätta och genomföra en ny folkräkning i syfte att kartlägga felaktig 
folkbokföring och organiserad brottslighet.  

Det måste dock konstateras att Socialdemokraterna dessvärre inte, i sitt yrkande, tagit 
reda på huruvida yrkande är inom den kommunala kompetensen, om det har genomförts i 
någon annan kommun samt huruvida förslagen har utvärderats. Till detta har vi heller 
ingen kostnad att ta ställning till och kan därför heller inte ställa eventuella effekter 
gentemot den tilltänkta kostnaden. Det behövs ett samlat grepp från politiken för att ett 
sådant svårt problem som trygghet ska få så bra effekt som möjligt och därför är det av 
största vikt att eventuella frågetecken besvaras.  

Ambitionen i Socialdemokraternas yrkande är dock god och det ska konstateras att mer 
redan idag planeras att göras och i det arbetet bör det även ses över hur 
Socialdemokraternas yrkanden kan bidra. Med andra ord vill vi att frågeställningar 
kopplade till Socialdemokraternas yrkande bereds och därmed också besvaras. Annars 
riskerar Göteborgs Stad trygghetshöjandearbete att bli ett dubbelarbete som snarare 
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stjälper än hjälper göteborgarna och i sin tur tillåter kriminaliteten att ännu starkare fästa 
sig i vårt samhälle.  
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Yrkande angående yrkande från S angående 
kartläggning och bekämpning av klanbaserad 
kriminalitet  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att bereda ärendet genom att redovisa i vilken 

utsträckning som intentionerna i yrkandet kan omhändertas inom existerande arbete 

och i vilken utsträckning nya uppdrag behöver ges och nya resurser behöver tillsättas.  

Yrkandet 

Det omfattande yrkandet pekar på de svåra samhällsproblem vi står inför då den 

klanbaserade kriminaliteten vuxit sig allt starkare i Sverige. Utvecklingen i 

samhället går på en övergripande nivå i fel riktning och många göteborgare 

drabbas hårt. Vi ser därför ett stort behov av ökad kunskap och fler direkta och 

konkreta åtgärder. 

Även i Tyskland har den klanbaserade kriminaliteten blivit ett enormt 

samhällsproblem. Flertalet stora kriminella klaner har också täta förgreningar 

mellan olika europeiska länder. Enligt polisen i tyska Essen har kriminella klaner i 

Essen förgreningar till Göteborg. Tyskland och Sverige pekas ut som direkta mål 

för de kriminella klanerna eftersom ”det är lättast att plundra 

socialförsäkringssystemet där”.  

Bara i nordöstra Göteborg finns åtminstone fyra kriminella klaner. De samarbetar, 

har täta kontakter och knyter band till varandra genom arrangerade äktenskap 

mellan de olika familjernas medlemmar. De ägnar sig åt ren kriminalitet och 

grova våldsbrott, men också åt affärer och blandar både svarta och vita pengar.   

Faran med klanbaserad kriminalitet är att den till skillnad från kriminella gatu- 

och mc-gäng är organiserad genom blodsband. Enheter baserade på blodsband blir 

betydligt mer slutna; man föds och socialiseras in i en släkt som man ytterst sällan 

sviker och förråder, oavsett om man själv är kriminell eller inte.  

Karaktäriserade för de kriminella klanerna är att de hyser en stark misstro mot 

samhället och tillämpar egen rättsskipning. De styrs av patriarkala hierarkier och 

en utpräglad hederskultur. Vi välkomnar därför Socialdemokraternas initiativ men 

ser att yrkandets omfattning kräver vidare beredning. 
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Yrkande angående kartläggning och bekämpning av 
klanbaserad kriminalitet 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i nära samverkan med, social resursnämnd och 
stadsdelsnämnderna, gemensamt kartlägga förekomsten av klanbaserade kriminella nätverk 
och förtryckande klanstrukturer inom Göteborg, redovisat på stadsdelsnämndernas geografiska 
upptagningsområde. I utredning ska även de klanbaserade kriminella nätverkens 
tillvägagångssätt och metoder undersökas. Samverkan ska sökas med andra relevanta aktörer 
inom staden samt med rättsvårdande myndigheter.  
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på hur klanbaserade 
kriminella nätverk och förtryckande klanstrukturer i staden kan bekämpas genom offentliga 
insatser. Samverkan ska ske med andra relevanta nämnder samt Polismyndigheten.  
 

3. Social resursnämnd får i uppdrag att planera och genomföra en utbildningsinsats om 
klanbaserade kriminella nätverk och klanstrukturer för förtroendevalda politiker, personal 
inom socialtjänst och personal inom grund- och gymnasieskola. Samverkan ska sökas med 
relevanta friskolor. Särskilt fokus ska ligga på hur klanbaserade nätverk påverkar politik och 
myndighetsövning. Uppdraget övergår till socialnämnden centrum efter årsskiftet 2020/2021. 
 

4. Social resursnämnd får i uppdrag att, i samverkan med grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden, utforma en informationsinsats kring individens rättigheter i Sverige och 
klanbaserade strukturer. Informationsinsatsen ska genomföras på grund- och gymnasieskolor 
som bedöms aktuella för insatsen. Samverkan ska sökas med friskolor som anses aktuella för 
insatsen. Uppdraget övergår till socialnämnden centrum efter årsskiftet 2020/2021. 
 

5. Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med social resursnämnd, utreda 
om kultur- och idrottsföreningar som mottar kommunala bidrag, hyr kommunala lokaler eller 
uppbär annat kommunalt stöd har organiserad koppling till av Polismyndigheten kända 
klanbaserade kriminella nätverk. I förekommande fall ska bidrag, annat stöd eller 
lokaluthyrning stoppas. 
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I kommunstyrelsen:   

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med underlag om 
vilka förutsättningar, resurser och kompetens som Göteborgs stads samlade 
avhopparverksamhet behöver för att kunna väsentligt utöka sitt arbete kopplat till avhopp från 
klanbaserade kriminella nätverk. 

 

Yrkandet 
 
Där staten retirerar och det offentliga ansvaret minskar kan klanbaserade nätverk och förtryckande 
klanstrukturer växa sig starka. Polismyndigheten har konstaterat att ett 40-tal klanbaserade kriminella 
nätverk agerar inom landets gränser, varav 12 bedöms bedriva kriminell verksamhet i Västsverige. De 
klanbaserade nätverken utgör ett, i många avseenden, nytt och intensifierat hot mot den allmänna 
tryggheten. Den senaste tidens händelser har bekräftat att de klanbaserade nätverken har ett stort 
våldskapital och inte skyr att använda detta som maktmedel mot såväl varandra som mot oskyldiga 
medborgare. För hela Göteborg, men i synnerhet för de tiotusentals göteborgare som bor i stadens 
utsatta områden, är det avgörande att det eskalerande våldet bemöts med resolut agerande från alla 
delar av den kommunala organisationen.  
 
För att kunna bemöta detta framväxande fenomen måste först konstateras att problematiken är tudelad; 
å ena sidan finns de klanbaserade kriminella nätverken, å andra sidan finns förtryckande och 
systemhotande klanstrukturer som riskerar att skapa parallellsamhällen. I det ena fallet är detta en 
fråga om förebyggande och aktiv bekämpning av kriminaliteten, och i det andra fallet finns det en risk 
för att den offentliga makten trycks tillbaka på flera viktiga områden – med svåra konsekvenser för de 
invånare som tvingas leva ofrivilligt inom klanstrukturella miljöer. Vi menar att problemen måste 
angripas med en bred palett av åtgärder.  

Den klanbaserade kriminaliteten kännetecknas av att blods- och släktband knyter samman de 
kriminella elementen och möjliggör rekrytering redan i ung ålder, och detta i forum och sammanhang 
dit det offentliga i dagsläget saknar tillträde. För att bemöta den klanbaserade kriminalitetens räckvidd 
behöver stadens samlade avhopparverksamhet rustas upp i syfte att kunna använda nya metoder för att 
möjliggöra avhopp från dessa särskilt svårpenetrerade kriminella miljöer.  
 
För att kunna bekämpa den klanbaserade kriminaliteten krävs djup kunskap och förbättrad information 
om de klanbaserade nätverkens förekomst, tillvägagångssätt och påverkan på samhället. 
Stadsledningskontoret ska därför, i samverkan med social resursnämnd samt stadsdelsnämnderna, 
genomföra en långtgående kartläggning av de klanbaserade kriminella nätverkens geografiska 
spridning inom stadens territorium, men också vilka metoder nätverken använder för att bedriva 
kriminalitet. I samband med att kartläggningen görs ska stadsledningskontoret föreslå konkreta 
åtgärder för hur de klanbaserade kriminella nätverken kan bekämpas genom offentliga insatser. Även 
förtryckande klanstrukturer, som undergräver välfärdssamhället och beskär friheten för människor, ska 
kartläggas och förslag på hur dessa kan bekämpas ska presenteras.  
 
Kartläggningen bör också resultera i en stor utbildningsinsats. Destruktiva klanstrukturer och 
klananknuten kriminalitet påverkar i hög grad elever i Göteborgs skolor, och detta särskilt i vissa 
områden. För att motarbeta dessa tendensers påverkan på människors liv och hälsa ska elever, i 
aktuella skolor, informeras om individens rättigheter i Sverige och om hur klanbaserade strukturer kan 



skapa parallellsamhällen. Det måste vara självklart för varje barn att man när som helst har rätt att 
bryta med en klan, att klanen inte står över den offentliga makten och att klanen inte har rätt att 
begränsa eller styra hur man väljer att leva sitt liv. Samverkan ska sökas med relevanta friskolor, i 
syfte att sprida informationen till ett maximalt antal elever och skolor i behov. 
 
Det är välbelagt, från både Sverige och utlandet, att klanbaserade kriminella nätverk vill påverka 
politiska beslut och myndighetsutövning – men också att klanstrukturer ofta samverkar med 
hederskultur, brist på jämställdhet och beskuren frihet för individer. Stadens personal måste därmed ha 
kompetens om såväl klanbaserade kriminella nätverk som förtryckande klanstrukturer. I ett första 
skede ska personal inom socialtjänst och personal inom grund- och gymnasieskola erbjudas utbildning 
i frågan. Även stadens förtroendevalda politiker ska erbjudas en särskild utbildning om förtryckande 
klanstrukturer och den klanbaserade kriminaliteten.  
 
Det får aldrig förekomma att skattepengar går till att finansiera av Polismyndigheten kända 
klanbaserade kriminella nätverk. För att förhindra att situationer uppstår där staden - antingen genom 
direkta bidrag, annat finansiellt stöd eller lokaluthyrning – medverkar till den klanbaserade 
kriminalitetens aktiviteter får Idrott- och föreningsnämnden i uppdrag att, i tät samverkan med social 
resursnämnd, att utreda om stöd utgår eller lokaler uthyres till personer eller föreningar med 
organiserad eller av polisen konstaterad koppling till klanbaserade kriminella nätverk. I 
förekommande fall ska stöd dras in och uthyrning avbrytas. 

Dessa åtgärder är inte fullödiga och uttömmande, men kan – i vår mening – utgöra startskottet för ett 
långsiktigt arbete med att bekämpa både klanbaserad kriminalitet och förtryckande klanstrukturer i 
göteborgarnas vardag. Vi förutsätter att även stadens trygghetsråd kommer att arbeta med frågan 
framåt på ett intensifierat sätt. Samtliga uppdrag som tilldelas social resursnämnd eller 
stadsdelsnämnderna övergår efter årsskiftet till ny nämnd med samma ansvarsområde och mandat. För 
att flera av uppdragen ska kunna genomföras krävs samverkan och samarbete med rättsvårdande 
myndigheter, men också med relevanta parter inom staden som ej nämns uttryckligen i beslutsatserna. 
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