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Yrkande angående – Yrkande från MP och V 
angående Sluta skjut! 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Yrkande från MP och V avslås. 

Yrkande 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med ett yrkande om att utreda möjligheten 
för Göteborgs stad att starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut”, i samverkan med andra 
berörda myndigheter. Till att börja med är det viktigt att belysa att vi delar ambitionen 
och till ett aktivt kommunalt arbete för att minska kriminaliteten, våldet och 
skjutningarna i vår stad. Det är därför glädjande att Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt 
med detta förslag som visar på ytterligare vägar framåt i det redan pågående och framtida 
arbetet som redan görs i staden.  

Göteborgs stad arbetar i nuläget med den så kallade ”fasmodellen”. Grunden för 
”fasmodellen” är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika 
förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete. Beroende på vilken 
fas området befinner sig i vidtas olika strategier och åtgärder för att göra ett så omfattande 
brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete som möjligt. Till detta pågår även ett 
samverkansarbete, SSPF, där skola, socialtjänst, polis och fritidssektor samarbetar i syfte 
att hjälpa unga med problem som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk. 

Med detta sagt är dock viktigt att förmedla att vi inte är negativt inställda till arbetssättet 
som innefattas i ”Sluta skjut”. Det saknas för närvarande en utvärdering av arbetssättets 
resultat i Malmö Stad och i Sverige. Den utvärdering som, genomförs av 
Malmöuniversitet tillsammans med Brottsförebygganderådet, planeras att vara klart 
kvartal 1 2021. Beroende på vad den utvärderingen kommer fram till är vi beredda att gå 
vidare med arbetsmetoden ”sluta skjut” förutsatt att det är vad våra lokala polischefer 
upplever är rätt väg. Att i nuläget börja utreda någonting som så nära i närtid skall 
utvärderas upplever vi som osäkert. Vi vill därmed avvakta Malmöuniversitet och 
Brottsförebygganderådets utvärdering av arbetssättet ”sluta skjut” för att därefter, 
beroende på resultat, väcka frågan igen. 
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Yrkande angående – Sluta skjut! 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret utreder möjligheterna för Göteborg stad att starta arbete enligt 
modellen ”Sluta skjut”, i samverkan med andra berörda myndigheter.  

Yrkandet 
”Sluta skjut” är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, kommunen och engagerade 
medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott som sedan tre år 
tillbaka praktiseras i Malmö. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI 
(gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Strategin 
berör inte bara nya arbetsmetoder utan handlar framförallt om ett välkoordinerat 
samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut 
till grupper och deltagare. Det arbete som pågår i Malmö är ett pilotprojekt initierat av 
Brottsförebyggande rådet och vi vill undersöka möjligheten för Göteborg att också 
utveckla ett arbete enligt metoden.   
 
Ingen vill att grov våldsbrottslighet och skjutningar ska förekomma. Inte ens de som 
skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta. I en grovt våldsam miljö kan förövare snabbt 
bli offer. Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar, 
sprängningar och grovt våld bland kriminella grupperingar. I arbetet återfinns bland annat 
riktade insatser för att avskräcka olika kriminella grupperingar från att vara den som 
trappar upp våldet samt fokuserade och gemensamma insatser från flera myndigheter och 
aktörer riktade mot de allra våldsammaste individerna. Även stärkta vägar ut ur 
kriminalitet är en avgörande del. Målen man vill uppnå genom strategin är:  

- Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper. 
- Ökad upplevd trygghet i samhället. 
- Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld. 
- Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av 

dödligt och grovt våld. 
 
Resultaten i Malmö ser hittills bra ut och man har sett en stor ökning av individer som vill 
hoppa av kriminaliteten. I USA där arbetet pågått längre har man bland annat sett 63% 
färre mord bland ungdomar i Boston, 32% minskning av mord bland gruppmedlemmar i 
New Orleans, 42% färre dödliga skjutningar i Stockton och 41% sänkning av 
gruppinvolverade mord i Cincinnati. I kombination med insatser för att bryta 
rekryteringen kan antalet personer involverade i grovt våld minska kraftigt med denna 
modell. I ”Sluta skjut” är Polisen, kommunen och kriminalvården huvudaktörer och alla 
måste vara villiga att satsa på arbetet. Vi rödgrönrosa vill att Göteborg stad tar ett första 
steg för att bygga upp detta arbete i Göteborg.  
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