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Yttrande angående – S Yrkande angående kartläggning 
och bekämpning av klanbaserad kriminalitet   
 
Yttrandet 
KS har beslutat att ta fram ”en aktuell hotbild från den radikalnationalistiska 
miljön, samt skyddsåtgärder för att skydda invånare som riskerar utsättas 
för hot eller våld från denna miljö.” 

SD yrkade även på ett eget tillägg: En aktuell nulägesanalys av hotbilden 
mellan olika etniska och religiösa grupper, där vi ordagrant skrev:  

”I våra utsatta områden lever många människor i en vardag där gängkriminalitet, 
kriminella vägspärrar och klanstrukturer gör upp egna lagar och regler i 
Göteborg. Andra makter än vår polis vill markera för samhället att de är i kontroll. 
För att kunna hjälpa alla oskyldiga människor i våra utsatta områden vill vi få ut 
en aktuell nulägesanalys av hotbilden mellan olika etniska och religiösa grupper i 
Göteborg.” 

Vårt förslag röstades ner. 

Vi har inför dagens KS lagt ännu ett yrkande om en nulägesanalys av hotbilden 
från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan 
olika etniska grupper i Göteborg, där vi återigen tar upp problemen med 
människor som tvingas leva i en vardag utan demokrati, där klanstrukturer istället 
gör upp egna lagar och regler. Det vore smakfullt och fullt logiskt att S stöttade 
vårt förslag, när de själva inkommit med ett likvärdigt.  

Socialdemokraterna är ett parti som tidigare varken velat se eller medge de 
senaste decenniernas destruktiva förändring. S har ihärdigt och naivt förespråkat 
en ansvarslös invandring och de har under lång tid medvetet gett islamister fritt 
spelrum i flera av sina föreningar ute i våra kommuner.  

Sent omsider verkar S trots allt villiga till att försöka förstå, och göra en ansats till 
att reda ut vad de under minst två decennier ställt till med.  

SD stödjer genomgående alla förslag som förordar sverigedemokratisk 
politik.  
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Ärende nr 2.1.31 



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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Socialdemokraterna 
  



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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