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Yttrande angående Yrkande från MDLKD angående 
Kartläggning av kriminell  
verksamhet på stadens fritidsgårdar   
 

Bra och trygga mötesplatser ska vara en självklarhet för Göteborgs ungdomar. Utöver en 
bra skolmiljö behöver staden kunna erbjuda fritidsgårdar med kvalitet. Här ska det finnas 
möjlighet att träffa vänner och delta på aktiviteter. Men det är också otroligt viktigt att de 
som arbetar på fritidsgården är trygga individer som kan fungera som goda förebilder. En 
meningsfull fritid, om det så är fotbollsträning med en förening eller i musikrummet på 
fritidsgården, är ett av flera vaccin mot kriminalitet. Ett sammanhang och trygghet 
minskar risken för att hamna i olika typer av brottslighet. 

Därför är det såklart otroligt allvarligt när fritidsgårdar används till andra syften och 
kriminella använder det som rekryteringsbas. När stället som ska hålla borta ungdomar 
från kriminalitet istället blir en väg in har kommunen misslyckats med sitt uppdrag. 
Därför råder det inga tvivel om att minsta tendens till att verksamheterna används för fel 
syften måste utredas direkt. Detta gäller alla verksamheter i staden och framförallt de som 
rör barn och unga. 

I det brottsförebyggande arbetet som görs finns ett starkt fokus på att motverka 
rekrytering av unga personer och olika insatser görs för att förhindra att de ska dras in i 
kriminalitet. Detta görs i samarbete mellan flera nämnder och instanser, såsom 
socialtjänst, skola och polis. Inom politiken finns en bred samsyn i arbetet både för att 
motverka kriminella nätverk och stoppa den otillåtna påverkan som kriminella utövar mot 
personal inom staden. Detta arbete ska fortsätta. Inom ramen för det arbetet finns insatser 
för att säkerställa att skolan och dess närliggande verksamheter inte ska användas i 
felaktiga syften.  

I Göteborg drivs fritidsgårdar av Socialnämnderna i form av så kallade mötesplatser. I 
kontakt med nämnderna framkommer att det finns rutiner för att upptäcka oegentligheter, 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete och bra koll på verksamheterna överlag. Om det skulle 
komma signaler om att det finns brister ska detta givetvis hanteras skyndsamt. 
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Yttrande angående yrkande om kartläggning 
av kriminell verksamhet på stadens 
fritidsgårdar 
 

Sveriges kommuner har ett ansvar i att bidra till förebyggande och bekämpning av 
gängkriminalitet. Fritidsgårdarna i staden är platser som främjar ungas intressen och 
erbjuder en meningsfull fritid med närvarande vuxna. Fritidsverksamheterna erbjuder 
dessutom en alternativ tillvaro än den tillhörandes ett gäng. Olika samhällsaktörer har 
olika ansvar i arbetet mot gängkriminalitet. Enligt vår mening är det inte stadens uppdrag 
att göra en kartläggning över kriminell verksamhet på det sätt som yrkandet föreslår, detta 
ser vi som en polisiär fråga. Staden ska dock ha en tät dialog och ett nära samarbete med 
polisen och andra rättsvårdande myndigheter som skall ingripa när detta krävs.  

Vad en kommun kan göra och vad vi också gett staden i uppdrag att göra genom vår 
budget är bland annat att utöka det brottsförebyggande arbetet, sätta upp kameror i 
samverkan med bland annat Polismyndigheten där behov finns och utreda införandet av 
en trygghets- och larmcentral. Göteborg behöver bli en tryggare stad och det är ett arbete 
vi i det rödgröna styret prioriterar.  
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Yrkande angående – kartläggning av kriminell verksamhet på stadens 
fritidsgårdar 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnd centrum får i uppdrag att i samverkan med kommunens 
fritidsgårdar införa ett likvärdigt system med ”gårdskort” som klargör vem som 
besöker fritidsgården. Kortet ska vara knutet till legitimationen från minst en 
vårdnadshavare bokförd i Göteborgs Stad. 
 

2. I övrigt bifalles yrkandet från M, D, L, KD 

Yrkandet 
Ett fåtal av Göteborgs fritidsgårdar kräver ett medlemskort. Det är lämpligt att 
samtliga fritidsgårdar i kommunen arbetar enhetligt med kostnadsfria gårdskort som 
kan se lite olika ut för respektive verksamhet. För att kunna skaffa ett gårdskort bör 
minst en vårdnadshavare vara skriven i kommunen. Undantaget är om besökaren 
går i skola i kommunen, då kan besökaren skaffa kortet utan att ha en 
vårdnadshavare skriven i kommunen, med då ska kortet vara knutet till legitimering. 

Det vore lämpligt att stadsledningskontoret bjöd in Fryshusets avhopparverksamhet 
Passus till KS och trygghetsrådet för att ta del av deras erfarenhet av kriminell 
verksamhet på fritidsgårdar, samt deras arbetssätt kring problematiken avseende 
gängkriminalitet bland både unga män och kvinnor. 

Att uppmärksamma att de kriminella gängmiljöerna även innefattar tjejer och 
kvinnor är viktigt - inte bara för polisen utan också för andra myndigheter, som 
socialtjänsten, så att man både kan lagföra de som begår brott, och ge stöd till dem 
som finns i de här ganska riskfyllda miljöerna. Det har visat sig vara svårare för 
kvinnor i kriminell verksamhet att få rätt hjälp och de har svårare att bli tagna på 
allvar. När kvinnor väl uppmärksammas ses de mestadels bara som offer och då får 
de inte heller den hjälp de behöver, många delar av det som de har gjort missas. 
Osynliggörandet av kvinnors brottslighet leder till att de lämnas därhän och därmed 
kan fortsätta sitt destruktiva liv, Göteborgs Stad behöver läsa in vad som skett i 
Stockholm och Malmö vad gäller kriminell rekrytering av unga kvinnor och vara väl 
förberedda med insatser.  
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Yrkande angående – Kartläggning av kriminell 
verksamhet på stadens fritidsgårdar  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa pågående arbete samt kartlägga 
förekomsten av organiserad kriminell verksamhet och otillåten påverkan på 
fritidsgårdar som uppbär kommunal finansiering, samt föreslå eventuella åtgärder.  

Yrkandet 
Den senaste veckan har det rapporterats om tidigare problem med kriminella gäng och 
otillåten påverkan på och med utgångspunkt från fritidsgårdar i Botkyrka. Bland 
vittnesmålen finns bland annat berättelser om öppen narkotikaförsäljning, ungdomar som 
bär och gömmer vapen på fritidsgårdarna samt människor som bär skyddsväst i lokalerna. 
De kriminella nätverkens grepp om fritidsgårdarna har även satt spår inom politiken i 
Botkyrka. 

Fungerande fritidsgårdar fyller en viktig funktion för att unga människor ska ha 
någonstans att vara och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning. Detta gäller särskilt 
i områden med utbredd trångboddhet. Fritidsgårdar som inte fungerar och som tas över av 
kriminella nätverk blir däremot snabbt en inkörsport till kriminalitet och en plats där barn 
och unga rekryteras till kriminella gäng. Förutom att barnen drabbas skapar det otrygghet 
i området och blir ett arbetsmiljöproblem för personalen. Dessutom öppnar det upp för 
otillåten påverkan, vilken utmanar det demokratiska systemet. 

Det är därför av största vikt att Göteborgs Stad har koll på hur det ser ut på våra egna 
fritidsgårdar så att åtgärder kan sättas in i de fall det finns tecken på att kriminella nätverk 
opererar i och kring verksamheten och dess lokaler.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2023-02-01 

Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna 
  
Nytt ärende 


	Yrkande angående – Kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar
	Förslag till beslut
	Yrkandet

	till_yrk_SD_2.2.9_20230222.pdf
	Yrkande angående – kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar
	Yrkandet


	yttr_SVMP_2.2.9_20230222.pdf
	Yttrande angående yrkande om kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar

	yttr_C_2.2.9_20230222.pdf
	Yttrande angående Yrkande från MDLKD angående Kartläggning av kriminell  verksamhet på stadens fritidsgårdar


