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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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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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