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Yttrande angående – Yrkande angående – Information
från polisen beträffande utvecklingen i Tynnered
Yttrande
Sverigedemokraterna har inkommit med ett yrkande om att bjuda in polisen för en dragning i
kommunstyrelsen gällande utvecklingen i Tynnered. Detta yrkande kommer vi att avslå med
anledning av att polisen redan har blivit inbjudna till kommunstyrelsen den 15 december för att prata
om Göteborgs stads utsatta områden samt arbetet med IS-återvändarna. Detta är ett led i kampen mot
den organiserade brottsligheten som vi har intensifierat de senaste åren för att tryggheten i det
offentliga rummet och i Göteborg ska öka.
Under kommande åren har vi ett stärkt fokus på stadens utsatta och särskilt utsatta områden med
ambitionen att dessa områden ska vara avförda från polisens lista år 2025. Styrelsen i AB Framtiden
beslutade bland annat 2020 om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta
områden kvar och tar nu omfattande steg för att bryta segregationen och öka tryggheten i Göteborg.
Vi arbetar även med placemaking så att platser som i dag upplevs som otrygga omvandlas i syfte att
göra dem mer attraktiva för människor att besöka och att uppehålla sig vid. Vi har även satsat extra på
en ren och städad miljö, fri från skadegörelse, klotter och nedskräpning som bidrar till att skapa
trygghet i staden.
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Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in sakkunnig polis för
en dragning i kommunstyrelsen gällande den oroväckande
utvecklingen i Tynnered.

Yrkandet

Enligt polisen har gängkriminella i Tynnered i Göteborg sedan flera
månader stoppat och kontrollerat personer som befinner sig i området.
Gängen stoppar och kontrollerar personer som de inte känner igen – även
personer som inte har någon koppling till kriminella och rivaliserande gäng
stoppas.
De boende har hört av sig och är mycket oroliga över utvecklingen och
känner mycket stark otrygghet i sitt eget bostadsområde. Trots försöken
med hög polisiär närvaro i området, trygghetsvärdar och vaktbolag, känner
sig de boende mycket otrygga när de blir stoppade av maskerade
kriminella.
Att Tynnered nyligen klassificerats om till ”riskområde” har enligt de
boende inte gjort att de känner sig tryggare. De undrar vad staden gör för
att de ska kunna känna sig trygga, kontrollerna har fått pågå i flera
månader. De kriminella finns kvar och påverkar i allra högsta grad de
boendes vardagsliv.
Vi ser med stor oro på det som händer i Tynnered och vill få information
om stadens och polisens arbete för att komma till bukt med denna
oroväckande utveckling.
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