
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (4) 
Kommunstyrelsen 2021-09-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 337 Dnr KS 2020/01724-2.7.3 

Beslut - Svar på motion från (M) om att stoppa gängen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls 

2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen 

ytterligare åtgärd. 

 

Anna Maria Romlid (V) deltar ej i beslutet. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Elisabeth Unell (M) med fleras förslag. 

Ärendebeskrivning 

Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om att 

stoppa gängen” föreslagit att stoppa gängen. Brottsligheten har tagit ett 

grepp om vissa av våra yngre i Västerås. Detta märks bland annat i individ- 

och familjenämnden som behöver omhänderta alltför många unga personer. 

Denna utveckling går att stoppa om Västerås stad tar ett samlat tag för att 

försvara och förhindra för de gängkriminella. Vi måste stoppa tillflödet av 

nya gängmedlemmar, försvåra för gäng och göra det lättare att hoppa av 

gängen.   

Kommunfullmäktige har 2020-11-05 § 366 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

och grundskolenämnden och de har inkommit med i huvudsak följande 

synpunkter.  

- Västerås stad (KIFF och IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på 

ca 2,5 miljoner från Centrum mot våldsbejakande extremism och 

Brottsförebygganderådet för projektet “Uppsökande verksamhet för att 

motverka våldsbejakande extremism. och gängkriminalitet - ett 

samverkansprojekt”. Maj 2021 påbörjades arbetet med de personer som IFN 

rekryterade till projektet. 

Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av barn och unga, upp till 

18 år, till våldsbejakande extremism och gängkriminalitet. Fältande 

socialsekreterare, fritidsgårdar, familjecentrum, fritidsklubbar kommer vara 

navet i arbetet. I och med projektet kan nu mer uppsökande verksamhet 

kopplas på för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzonen.  
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- Pågående arbete finns där fältande socialsekreterare (individ- och 

familjenämnden) och fritid- och förebyggande (nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande) har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I projektet 

Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och 

gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och sociala sammanhang 

för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter är bland annat 

information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 20 

familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar.  

- För att individ- och familjenämnden skulle kunna yttra sig i frågan har 

tjänstepersoner från förvaltningen varit i kontakt med polismyndigheten och 

ställt frågan om kommunens möjligheter att genomföra kartläggning enligt 

ovanstående att-sats. Polismyndigheten, Cecilia Redell 

lokalpolisområdeschef, inkom med  

följande svar; ”Det ligger inom polisens uppdrag att kartlägga Västerås 

kriminella nätverk, brottslighet och tillvägagångssätt. Detta görs 

kontinuerligt och det är i samverkan, främst med kommunpolisen som dessa 

uppgifter kommer till polisens kännedom. Det pågår nu ett omfattande arbete 

inom polisen för att ha en så omfattande och detaljerad lägesbild som möjligt 

avseende dessa frågor och avsikten är att åtgärder kopplade till den ska ske i 

samverkan med bland annat kommunen.” 

- Det finns idag redan pågående offentliga insatser som syftar till att 

bekämpa bland annat kriminalitet. Alla insatser verkar inte direkt mot 

kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande åtgärder för 

att brottslighet ska minska och/eller ge människor andra förutsättningar för 

ett bättre liv. Utöver kommande projekt “Uppsökandeverksamhet för att 

motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 

samverkansprojekt” syftar nedanstående insatser till att motverka 

kriminalitet; Effektiv samordning för trygghet (EST), Tidiga samordnande 

insatser (TSI), Sociala insatsgrupper (SIG), Chance 2 Change och Skola 

först. 

- I projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 

extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” ingår att arbeta 

med kunskapshöjande insatser kring gängkriminalitet och våldbejakande 

extremism för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. 

Detta kommer att ske i samverkan med Center mot våldsbejakande 

extremism (CVE). 

- Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) har tydliga riktlinjer och 

kontrollsystem av föreningsstödet som är beslutade av kommunstyrelsen. 

För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i Västerås Stad krävs det 

dessutom att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). 

Utgångspunkten för föreningsstöd är regeringsformens krav på allas likhet 

inför lagen, saklighet och opartiskhet. Det sker en kontinuerlig kontakt med 

föreningarna. Även när det gäller lokaluthyrning är utgångspunkten 

regeringsformens krav på allas likhet inför lagen. Detta gäller det både 

föreningsliv och privatpersoner. Vid uthyrning till privatpersoner går det inte 
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att utreda vid varje enskild bokning av privatperson om denne tillhör 

kriminella nätverk. Förvaltningen samverkar med stadens säkerhetsenhet och 

polismyndighet vid misstankar om oegentligheter och kriminell verksamhet i 

stadens lokaler.  

- För att kunna bedriva en kvalificerad avhopparverksamhet krävs ett bra och 

nära samarbete mellan Västerås stads socialtjänst, polisens grova 

brottsavdelning samt övriga förvaltningar som kommer i kontakt med 

målgruppen inom Västerås stad. I dagsläget saknas ett samverkansavtal 

mellan Västerås och polisen kring dessa ärenden men det är under 

framtagande. 

Västerås stad har flera insatser som redan idag samverkar och arbetar med 

avhoppare från kriminella nätverk samt att Individ och familjenämnden har 

tagit fram en handlingsplan för avhoppare. Enheten för vuxna med missbruk, 

bostadssociala enheten, enheten för våldsutsatta och enheten öppenvård 

missbruk är exempel på enheter som idag arbetar med avhoppare inom 

individ och familjeförvaltningen. För att enheterna ska kunna bedriva 

verksamhet för denna målgrupp krävs ett nära samarbete med polisen i varje 

enskilt ärende. Det är polisens uppgift att göra risk- och hotbedömningar och 

bidra med information till socialtjänsten att avhopparen avhåller sig från att 

begå nya kriminella handlingar eller återfaller i missbruk. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen gällande punkt 1, 2, 4 och 8 

bifalls och att övriga punkter inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot 

bakgrund av att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i 

mångt och mycket är ett långsiktigt arbete. Flera av de aktiviteter som finns 

inom ramen för kommande handlingsplan gällande trygghetsskapande och 

brottsförebyggande, samt de aktiviteter som beskrivs i svaren från 

nämnderna möter upp motionens intention. Det är viktigt att kontinuerligt 

följa upp, utvärdera, analysera resultat och effekter av aktiviteterna. Detta för 

att kunna avgöra om insatserna ger den effekt som vi vill att de ska ge och 

leda emot. 

Idag pågår olika aktiviteter för att uppnå denna motions intention och utifrån 

det behöver vi noga följa dessa insatser för att se att de når den effekt som är 

önskad. Utifrån de aktiviteter som beskrivs från nämnderna kommer 

stadsledningskontoret att följa upp och analysera arbetet för att sedan 

avrapportera resultat och effekter av dessa till kommunstyrelsen, 

Trygghetsrådet och Värna Västerås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls 

2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen 

ytterligare åtgärd. 
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Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 

bifall till motionen i sin helhet. 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 

stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure Eriksson (C), dels bifall till 

motionen i sin helhet från Elisabeth Unell (M) med flera. Ordföranden 

föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Individ och familjenämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden och Grundskolenämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Per-Inge Hellman 
Epost: per-inge.hellman@vasteras.se 
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Kopia till 
Individ och familjenämnden, Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Utbildning och arbetsmarknadsnämnden 
och Grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om att stoppa gängen 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls 
2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om att 
stoppa gängen” föreslagit att stoppa gängen. Brottsligheten har tagit ett 
grepp om vissa av våra yngre i Västerås. Detta märks bland annat i individ- 
och familjenämnden som behöver omhänderta alltför många unga personer. 
Denna utveckling går att stoppa om Västerås stad tar ett samlat tag för att 
försvara och förhindra för de gängkriminella. Vi måste stoppa tillflödet av 
nya gängmedlemmar, försvåra för gäng och göra det lättare att hoppa av 
gängen.   
Kommunfullmäktige har 2020-11-05 § 366 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
och grundskolenämnden och de har inkommit med i huvudsak följande 
synpunkter.  

- Västerås stad (KIFF och IFF) har nyligen fått besked om 
projektmedel på ca 2,5 miljoner från Centrum mot våldsbejakande 
extremism och Brottsförebygganderådet för projektet “Uppsökande 
verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism. och 
gängkriminalitet - ett samverkansprojekt”. Maj 2021 påbörjades 
arbetet med de personer som IFN rekryterade till projektet. 
Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av barn och unga, 
upp till 18 år, till våldsbejakande extremism och gängkriminalitet. 
Fältande socialsekreterare, fritidsgårdar, familjecentrum, 
fritidsklubbar kommer vara navet i arbetet. I och med projektet kan 
nu mer uppsökande verksamhet kopplas på för att tidigt fånga upp 
barn och unga i riskzonen.  
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- Pågående arbete finns där fältande socialsekreterare (individ- och 
familjenämnden) och fritid- och förebyggande (nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande) har gemensamma föräldramöten i 
målgruppen. I projektet Uppsökande verksamhet för att motverka 
våldsbejakande extremism och gängkriminalitet är ett mål att öka 
familjers nätverk och sociala sammanhang för att skapa tillit till 
samhället. Planerade aktiviteter är bland annat information på 
föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 20 familjer/ 
år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar.  

- För att individ- och familjenämnden skulle kunna yttra sig i frågan 
har tjänstepersoner från förvaltningen varit i kontakt med 
polismyndigheten och ställt frågan om kommunens möjligheter att 
genomföra kartläggning enligt ovanstående att-sats. 
Polismyndigheten, Cecilia Redell lokalpolisområdeschef, inkom med  
följande svar; ”Det ligger inom polisens uppdrag att kartlägga 
Västerås kriminella nätverk, brottslighet och tillvägagångssätt. Detta 
görs kontinuerligt och det är i samverkan, främst med 
kommunpolisen som dessa uppgifter kommer till polisens kännedom. 
Det pågår nu ett omfattande arbete inom polisen för att ha en så 
omfattande och detaljerad lägesbild som möjligt avseende dessa 
frågor och avsikten är att åtgärder kopplade till den ska ske i 
samverkan med bland annat kommunen.” 

- Det finns idag redan pågående offentliga insatser som syftar till att 
bekämpa bland annat kriminalitet. Alla insatser verkar inte direkt mot 
kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande 
åtgärder för att brottslighet ska minska och/eller ge människor andra 
förutsättningar för ett bättre liv. Utöver 
kommande projekt “Uppsökandeverksamhet för att motverka 
våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 
samverkansprojekt” syftar nedanstående insatser till att motverka 
kriminalitet; Effektiv samordning för trygghet (EST), Tidiga 
samordnande insatser (TSI), Sociala insatsgrupper (SIG), Chance 2 
Change och Skola först. 

- I projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” ingår att 
arbeta med kunskapshöjande insatser kring gängkriminalitet och 
våldbejakande extremism för personal inom socialtjänst, skola och 
fritidsverksamheter. Detta kommer att ske i samverkan med Center 
mot våldsbejakande extremism (CVE). 

- Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) har tydliga riktlinjer 
och kontrollsystem av föreningsstödet som är beslutade av 
kommunstyrelsen. För att bli en godkänd bidragsberättigade förening 
i Västerås Stad krävs det dessutom att föreningen är medlem i 
Riksidrottsförbundet (RF). Utgångspunkten för föreningsstöd är 
regeringsformens krav på allas likhet inför lagen, saklighet och 
opartiskhet. Det sker en kontinuerlig kontakt med föreningarna. Även 
när det gäller lokaluthyrning är utgångspunkten regeringsformens 
krav på allas likhet inför lagen. Detta gäller det både föreningsliv och 
privatpersoner. Vid uthyrning till privatpersoner går det inte att 
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utreda vid varje enskild bokning av privatperson om denne tillhör 
kriminella nätverk. Förvaltningen samverkar med stadens 
säkerhetsenhet och polismyndighet vid misstankar om oegentligheter 
och kriminell verksamhet i stadens lokaler.  

- För att kunna bedriva en kvalificerad avhopparverksamhet krävs ett 
bra och nära samarbete mellan Västerås stads socialtjänst, polisens 
grova brottsavdelning samt övriga förvaltningar som kommer i 
kontakt med målgruppen inom Västerås stad. I dagsläget saknas ett 
samverkansavtal mellan Västerås och polisen kring dessa ärenden 
men det är under framtagande. 
Västerås stad har flera insatser som redan idag samverkar och arbetar 
med avhoppare från kriminella nätverk samt att Individ och 
familjenämnden har tagit fram en handlingsplan för avhoppare. 
Enheten för vuxna med missbruk, bostadssociala enheten, enheten för 
våldsutsatta och enheten öppenvård missbruk är exempel på enheter 
som idag arbetar med avhoppare inom individ och 
familjeförvaltningen. För att enheterna ska kunna bedriva verksamhet 
för denna målgrupp krävs ett nära samarbete med polisen i varje 
enskilt ärende. Det är polisens uppgift att göra risk- och 
hotbedömningar och bidra med information till socialtjänsten att 
avhopparen avhåller sig från att begå nya kriminella handlingar eller 
återfaller i missbruk. 

 
Stadsledningskontoret föreslår att motionen gällande punkt 1, 2, 4 och 8 
bifalls och att övriga punkter inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i 
mångt och mycket är ett långsiktigt arbete. Flera av de aktiviteter som finns 
inom ramen för kommande handlingsplan gällande trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, samt de aktiviteter som beskrivs i svaren från 
nämnderna möter upp motionens intention. Det är viktigt att kontinuerligt 
följa upp, utvärdera, analysera resultat och effekter av aktiviteterna. Detta för 
att kunna avgöra om insatserna ger den effekt som vi vill att de ska ge och 
leda emot. 
 
Idag pågår olika aktiviteter för att uppnå denna motions intention och utifrån 
det behöver vi noga följa dessa insatser för att se att de når den effekt som är 
önskad. Utifrån de aktiviteter som beskrivs från nämnderna kommer 
stadsledningskontoret att följa upp och analysera arbetet för att sedan 
avrapportera resultat och effekter av dessa till kommunstyrelsen, 
Trygghetsrådet och Värna Västerås. 
 
Juridisk bedömning 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 
 
Ekonomisk bedömning 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 
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Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 
 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 76 Dnr GSN 2020/03810-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om att 
stoppa gängen 

Beslut 

Grundskolenämnden antar yttrandet daterat 2020-02-25 som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Caroline Högström (M) lämnar in följande särskilda yttrande: ”Moderaterna 

återkommer i kommunstyrelsen med sina övriga synpunkter gällande 

motionen.” 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat motionen ”Stoppa gängen” från 

Moderaterna (M) till nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), 

individ- och familjenämnden (IFN), grundskolenämnden (GSN) och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 

Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 

mellan nämnder och dess verksamheter har motionens åtta att-satser 

diskuterats och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de olika 

förvaltningarna. De att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds 

yttrande är besvarad i remissvar hos annan nämnd. Motionens att satser har 

därefter fördelats mellan de olika förvaltningarna utifrån nämndernas 

ansvarsområde och utgör nämndens yttrande på motionen. 

Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 

kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 

av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 

hoppa av gängen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar yttrandet daterat 2020-02-25 som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Peter Johansson 
Epost: peter.johansson@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till Kommunstyrelsen över motion från (M) om att 
stoppa gängen 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat motionen ”Stoppa gängen” från 

Moderaterna (M) till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), 

Individ- och familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 

Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 

mellan nämnder och dess verksamheter har motionens åtta att-satser 

diskuterats och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de olika 

förvaltningarna. De att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds 

yttrande är besvarad i remissvar hos annan nämnd. Motionens att satser har 

därefter fördelats mellan de olika förvaltningarna utifrån nämndernas 

ansvarsområde och utgör nämndens yttrande på motionen. 

Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 

kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 

av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 

hoppa av gängen. 

1. Utöka arbetet med att förhindra rekrytering av barn och unga till 

kriminella gäng, i samverkan med grundskolor och polismyndigheten. 

I att-satsen nummer 6 beskrivs projektet “Uppsökande verksamhet för att 

motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 

samverkansprojekt”. I arbetet ingår att utveckla metoder, 

informationsmaterial och utbilda medarbetare inom olika verksamheter. 

Inom ramen för projektet kommer det att ske arbete för att öka samverkan 

med föräldrar, skola, föreningslivet, religiösa samfund, polisen med flera. 

Intentionen med projektet är som det beskrivs ovan att bland annat öka 

kompetensen hos skolans personal men också att skolan ska kunna vara en 

arena där fältande socialsekreterare möter föräldrar på till exempel 

föräldramöten liksom genom den fritidsverksamhet som bedrivs. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig mer över 

denna att sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

2. Genomföra dialogmöten med föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper 

om kriminella gängs utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmötena 

ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen 
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I dag finns ett pågående arbete där fältande socialsekreterare och skolornas 

fritidsverksamhet har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I projektet 

Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och 

gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och sociala 

sammanhang för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter är bland 

annat information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 

20 familjer/år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar som 

är ett föräldrautbildningsprogram med särskild inriktning för föräldrar med 

utländsk bakgrund som känner oro för att barn har eller kommer att dras till 

miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande extremism. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig vidare över 

denna att sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

3. Kartlägga förekomster av klanbaserade kriminella nätverk och 

förtryckande klanstrukturer inom Västerås, redovisat på stadsdelarnas 

geografiska upptagningsområde. I utredningen ska även de klanbaserade 

kriminella nätverkens tillvägagångssätt och metoder undersökas. 

Samverkan ska sökas med andra relevanta aktörer inom staden samt med 

rättsvårdande myndigheter. 

Individ och familjenämnden (IFN) yttrar sig över denna att sats utifrån 

berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

4. Skyndsamt återkomma med förslag på hur klanbaserade kriminella 

nätverk och förtryckande klanstrukturer kan bekämpas med offentliga 

insatser. Samverkan ska ske med andra relevanta nämnder samt 

Polismyndigheten. 

Individ och familjenämnden (IFN) yttrar sig över denna att sats utifrån 

berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

5. 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 myndighetsutövning. 

Om det handlar om insatser till medarbetare inom skolväsendet så ser 

Grundskolenämnden positivt på en fortbildningsinsats till all personal som 

arbetar med barn och unga. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig vidare över 

denna att sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

6. 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. 

Grundskolenämnden (GSN) besvarar motionens att-sats enligt följande: 
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Västerås stad, Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) och Individ och 

familjeförvaltningen (IFN) har nyligen fått besked om projektmedel på cirka 

2,5 miljoner från Center mot våldsbejakande extremism, CVE, och 

Brottsförebyggande rådet för projektet “Uppsökande verksamhet för att 

motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 

samverkansprojekt”. Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av 

barn och unga, upp till 18 år, till våldsbejakande extremism och 

gängkriminalitet. Fältande socialsekreterare, fritidsgårdar, fritidsklubbar och 

familjecentrum kommer att vara navet i arbetet. I och med projektet kan nu 

mer uppsökande verksamhet kopplas på för att tidigt fånga upp barn och 

unga i riskzon. 

I projektet ingår att utveckla metoder, informationsmaterial och utbilda 

medarbetare inom olika verksamheter. Inom ramen för projektet kommer det 

att ske arbete för att öka samverkan med föräldrar, skola, föreningslivet, 

religiösa samfund, polisen med flera. Projektet löper över tre år och Västerås 

Stad kommer ansöka om ekonomiskt stöd även för resterande år. Utifrån 

projektmedel kommer fyra personer att anställas och placeringen blir 

tillsammans med de fältande socialsekreterarna. 

Projektet kommer att bedrivas gemensamt mellan NIFF och IFN.1 

Det ovan beskrivna projektet kommer att inrymma att-satsens 

”informationsinsats kring individens rättigheter i Sverige och klanbaserade 

strukturer” 

Utbildningen inom grund- och gymnasieskola bygger på skollagen och 

respektive förordning (skolförordningen respektive gymnasieförordningen). 

Dessa styrdokument anger vad undervisningen ska innehålla -för alla elever - 

oavsett skola. 

Om det handlar om insatser riktade till elever så står det i skollagen att 

“Utbildningen ska [---] förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.”. Likaså ska utbildningen “utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling”. 

Dessa värden och mål är något som varje elev som går i skolan ska få med 

sig, oavsett vilken utbildning man går eller var man går den utbildningen. 

I Läroplan för grundskolan, Lgr11, står ”Skolan ska klargöra för elever och 

föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har” samt att 

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende 

 
1 Projektansökan till CVE, dnr 2020/00295 samt bilagor till denna 
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av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också 

främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet”. 

I kursplanen för samhällskunskap i grundskolan står ”Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 

och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att 

eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden 

och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska 

undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det 

innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt 

föränderligt samhälle.” 

Grundskolenämnden finner att att-satsens förslag ryms inom/behandlas av 

det beskrivna projektet samt inom skolans grunduppdrag. 

7. Utreda om föreningar som mottar kommunala bidrag, hyr kommunala 

lokaler eller uppbär annat kommunalt stöd har organiserad koppling till 

av Polismyndigheten kända klanbaserade kriminella nätverk eller 

kriminella nätverk. I förekommande fall ska bidrag, annat stöd eller 

lokaluthyrning stoppas. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig över denna att 

sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

8 Ta fram ett underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens 

som Västerås stads samlade avhopparverksamhet behöver för att kunna 

väsentligt utöka sitt arbete kopplat till avhopp från klanbaserade 

kriminella nätverk och kriminella nätverk. 

Individ och familjenämnden (IFN) yttrar sig över denna att sats utifrån 

berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

 







 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Anne Grundell 
Epost: anne.grundell@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Individ- och familjenämnden 

 

Yttrande över remiss - Motion från (M) om att stoppa gängen 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Moderaterna (M) till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), Individ- och 

familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden (UAN).   

 

Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 

kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 

av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 

hoppa av gängen. Moderaterna föreslår i sammanlagt åtta att-satser 

aktiviteter och vill att kommunstyrelsen fattar beslut om att berörda nämnder 

ska agera enligt att-satserna. 

  

Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 26 februari 2021.  

 

Sammanfattning 

Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 

mellan nämnder och dess verksamheter har motionens att-satser diskuterats 

och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de berörda 

förvaltningarna. Samtliga att-satsers innehåll har bedömts utifrån vilken 

nämnd har huvudansvaret i respektive att-sats och besvarat punkten 

utifrån det. De att-satser som inte besvarats i varje enskild 

nämnds yttrande är besvarad i remissvar hos övriga nämnder. Samtliga 

nämnders remissvar enskilt bidrar som svar till motionen i sin helhet när 

samtliga remissvar har inkommit till kommunstyrelsen.  

 

Individ- och familjenämnden har tillsammans med främst Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande (NIFF) redan ett planerat arbete kring att-

satserna som finns i motionen. Grundskolenämnden (GSN) och Utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden (UAN) kommer att ingå i samverkan med IFN 

och NIFF utifrån projektet. 
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Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
2020

Ansökan

Karin Sällberg, Västerås Stad

Bidrag till förebyggande insatser som syftar till att förhindra att individer i riskzonen involveras i våldsbejakande
extremistmiljöer eller att individer redan involverade i dessa miljöer inte begår brott eller förmås lämna dessa miljöer.

Sida 1:

Ny ansökan

Gå igenom formulärets sidor och fyll i alla uppgifter. Observera att du inte behöver fylla i alla uppgifter samtidigt, utan
att du kan spara din ansökan med knappen Spara utkast. När du gjort det kan du logga ut och fortsätta vid ett senare
tillfälle.

När du fyllt i hela ansökan och är redo att lämna in den till Center mot våldsbejakande extremism klickar du på Lämna
ansökan på formulärets sista sida. Ansökan blir då synlig för Center mot våldsbejakande extremism. Observera att du
inte kan göra förändringar i formuläret när du har lämnat in ansökan.

När formuläret kommit in till oss skickas en automatisk kvittens till er via e-post. När handläggningen påbörjas, får du
ett nytt automatiskt e-postmeddelande där det framgår vem som är handläggare för din ansökan.

Sista datum för inlämning är den 15 september 2020

Viktigt! Läs det här innan du börjar fylla i formuläret

Sida 2:

Uppgifter om organisationen

Sökande organisation

Organisation* Västerås Stad

Adress ett* Kultur idrott och fritidsförvaltningen

Adress två Fritid och förebyggande

Postnummer* och ort* 72246  VÄSTERÅS

Telefon* +46765691921

E-post* karin.sallberg@vasteras.se

Webbplats www.vasteras.se

Organisationsnummer* 2120002080

År när organisationen bildades* 1971

® Fält markerade symbolen innehåller information från organisationens
konto. Om du behöver ändra eller komplettera uppgifterna måste du
stänga formuläret och gå till Vårt konto och välja fliken Organisationen.

Du kan ändra organisationens uppgifter tills CVE fattar beslut i ärendet.
Därefter blir uppgifterna en del av den formella ansökan och kan inte
förändras.

Kommentarer från CVE

Kontaktperson

Klicka här för att välja ansvarig kontaktperson.

Förnamn* Åsa

Efternamn* Sundgren-Häggberg
Befattning i
organisationen Verksamhetschef

Adress ett* Kultur, idrott och fritidsförvaltningen

https://ansok.cve.se/ansok/sec/AppForm_p1_f1_p.do
javascript:doSelectContactPersons()
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Adress två Fritid och Förebyggande

Postnummer* och ort* 72187  VÄSTERÅS

Telefon* 021-392932

Mobil 0765692617

E-post* asa.sundgren.haggberg@vasteras.se

® Fält markerade med symbolen har värden hämtade från
organisationens kontouppgifter.

Du kan ändra ansvarig kontaktperson när du vill, även efter du har
lämnat in ansökan.

Kontaktperson två

För denna satsning måste ni ange två kontaktpersoner. 
Klicka här för att välja en andra kontaktperson.

Förnamn* Linda

Efternamn* Lindgren
Befattning i
organisationen Teamledare

Adress ett* Individ och familjeförvaltningen

Adress två Specialistenheten

Postnummer* och ort* 72187  VÄSTERÅS

Telefon* 021-39 89 64

Mobil 0766-95 46 00

E-post* linda.lindgren@vasteras.se

® Fält markerade med symbolen har värden hämtade från
organisationens kontouppgifter.

Du måste välja en andra kontaktperson innan du kan lämna in ansökan.
Du kan sedan välja en annan kontaktperson när du vill, även efter att du
har lämnat in ansökan.

Bankuppgifter

Vi föredrar: Bankgiro

PlusGiro

Bankgiro 5331-5842

® Fält markerade symbolen innehåller information från organisationens
konto. Om du behöver ändra eller komplettera uppgifterna måste du
stänga formuläret och gå till Vårt konto och väljer fliken Organisationen.

Sida 3:

Uppgifter om organisationen

Typ av organisation

Markera ett alternativ:*

En ideell förening

En stiftelse

En kommun

En region

Annan associationsform, ange vilken:

Läs mer i hjälptexten om definitionen av ideell förening och annan
associationsform.

javascript:doSelectContactPersons()
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Organisationens ordinarie verksamhet

En kort beskrivning om vad organisationen gör till vardags (ordinarie
verksamhet).*

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen - Fritid och förebyggande 
Verksamhetsområdet fritid och förebyggande ansvarar för att
bedriva fritidsgårdsverksamhet samt andra frivilliga främjande,
förebyggande och stödjande verksamheter så som Familjecentrum
med öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
Verksamhetsområdet har ett särskilt uppdrag att leda och samordna
stadens frivilliga, operativa förebyggande arbete i stadens olika
geografiska delar och därvid samverka med civilsamhälle och andra
relevanta aktörer. 

De ordinarie fritidsverksamheterna, fritidsklubb (10-12 åringar)
samt fritidsgårdar 13-18 år finns lokalt i identifierade områden i
Västerås. Verksamhetens syfte är att stärka barn och ungdomars
identitet, dvs självkänsla, självrespekt och självaktning samt bidra
till en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid. Syftet är också att
bidra till socialt hållbara stadsdelar. Verksamheten tar utgångspunkt
i de globala målen för hållbar utveckling med inriktning goda
livsvillkor samt demokrati, delaktighet och medskapande. (bilaga 1
Handlingsplan för verksamhet på fritidsgårdar och klubbar 2020-
2026) 

Individ- och familjeförvaltningen - barn och ungdom 
De fältande socialsekreterarna (fältarna) är en verksamhet vars
syfte är att i ett tidigt skede fånga upp de unga som riskerar en
negativ utveckling - dock ej extremism. Fältarnas målgrupp är unga,
primärt i högstadieåldern, som befinner sig i riskzonen för att
utveckla kriminalitet och/eller missbruk. 

Fokus är att arbeta i ungdomarnas miljöer för att skapa en bild av
var behov av insatser finns. Fältarna arbetar på tre nivåer:
Övergripande med att kartlägga behov och tendenser, mellannivån
innefattar informationsutbyte med t.ex. skolor, fritidspersonal och
därefter i samverkan med andra, bidra till att rätt insatser sker på
rätt plats. På individuell nivå arbetar fältarna med individuella
stödkontakter kring de unga som de etablerat relationer till, ofta i
nära samarbete med handläggande socialsekreterare. (bilaga 2
Beskrivning av fältverksamheten i Västerås)

Grundläggande villkor

Vår organisation:

⚫ Är en ideell förening i vilken
medlemskap i såväl organisationen som
dess medlemsföreningar är frivilligt.*

Stämmer Stämmer
inte

⚫ Är självständig och demokratiskt
uppbyggd.*

Stämmer Stämmer
inte

⚫ Respekterar demokratins idéer i vår
verksamhet, inklusive jämställdhet och
förbud mot diskriminering.*

Stämmer Stämmer
inte

⚫ Har inga skulder för svenska skatter
eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i
likvidation eller försatt i konkurs.*

Stämmer Stämmer
inte

⚫ Har kapacitet att genomföra projektet.* Stämmer Stämmer
inte

Läs mer i hjälptexten om definitionen av demokratiskt uppbyggd,
självständighet, demokratins idéer och vad som avses med kapacitet att
genomföra ett projekt.

Demokrati

Finns det uppgifter om er organisation eller
medlemsorganisationer, ur demokratihänseende, som ni tror har
betydelse för vår bedömning av ert ärende? 
Det kan exempelvis handla om att er organisation eller någon av era
medlemsorganisationer ifrågasatts i debatt eller nyhetsartiklar i
etablerad dags- eller kvällspress utifrån demokratisk synvinkel under de
3 senaste åren. Det kan också handla om uppgifter från medlemmar i
organisationen om brister utifrån demokratins idéer, däribland
jämställdhet och förbud mot diskriminering.
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Om Ja, beskriv vad det handlade om och hur ni ställer er till dessa
uppgifter.

Nej

Sida 4:

Uppgifter om projektet

Grundläggande villkor för projektet

De aktiviteter vi söker bidrag för:

⚫ Är inte en del av ordinarie
verksamhet.*

Stämmer Stämmer
inte

⚫ Avser inte administrativa kostnader i
organisationens verksamhet.*

Stämmer Stämmer
inte

  

Projektet kan starta tidigast tre månader efter sista ansökningsdag och
måste starta inom samma kalenderår som ansökan lämnas in.

Planerat startdatum för projektet:* 2020-12-15  (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

Planerat slutdatum för projektet:* 2023-12-15  (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Läs mer i hjälptexten om definitionen av projekt.

Namn på projektet

Projektets namn:* 

Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism
och gängkriminalitet.- ett samverkansprojekt

Sida 5:

Behov och mål

Syfte

Bidraget ska stödja verksamheter som utifrån ett kriminalpolitiskt
perspektiv arbetar för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism.

Fyll i vad det här projektet ska bidra till:

Förhindra inträde i våldsbejakande extremistmiljöer för
individer i riskzon att involveras.
Förhindra att individer i våldsbejakande extremistmiljöer
begår brott.
Förmå individer i våldsbejakande extremistmiljöer att lämna
dessa.

Identifierat behov

Beskriv varför ni vill genomföra projektet. Vilket problem alternativ
behov har ni identifierat? * 

Sedan 2018 arbetar Västerås stad i samverkan med polis och
bostadsbolag efter metoden EST (effektiv samverkan för trygghet).
EST är en brottsförebyggande arbetsmetod som används som en del
i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokal nivå.
Arbetet utgår från den så kallade problemorienterade modellen för
lokalt brottsförebyggande arbete och utgår från en strukturerad
samordning kring trygghetsskapande insatser. Varje vecka görs en
gemensam lägesbild och därefter riktas resurser och insatser utifrån
lägesbilden. Västerås västra stadsdelar har bedömts vara de som
har störst behov av ett fördjupat EST arbete. 
En kartläggning som gjorts i stadens bostadsområden utifrån risk-
och skyddsfaktorer stärker bilden av att Västerås har sina största
utmaningar i de västra stadsdelarna. Bäckby, Råby, Pettersberg och
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Vallby har identifierats att tillhöra de stadsdelar som behöver mest
kompensatoriska insatser för att staden ska leva upp till jämlika
förutsättningar. 
Stadsdelen Bäckby återfinns på polisens lista för utsatta områden,
vilket stadsdelen har gjort sedan 2016. Definitionen av ett utsatt
område är; geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg
socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på
lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten
i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och
kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt. Det finns fler
stadsdelar i Västerås som finns i riskzon för att bli ett utsatt
område. I dessa stadsdelar finns förutom kriminalitet och
utanförskap, lägre framtidstro, sämre tillit till både samhälle och till
närstående än medelvärdet för staden. Det är också färre med
behörighet till gymnasiet och färre av de vuxna har ett arbete. 
I Västerås har det identifierats en allt större grupp unga som värvas
in i organiserad brottslighet och även en gruppering där de mer
extrema religiösa strömningarna börjar växa sig allt starkare. Det
finns behov av personer som i sin yrkesverksamhet fokuserar på
denna målgrupp och aktivt verkar för att förhindra att dessa unga
fastnar i en extremistisk miljö - både inom gängkriminalitet och
religiös extremism. I många fall överlappar de båda grupperna
varandra. 
Personal som arbetar i området lyfter behovet att stoppa
nyrekryteringen till kriminalitet och missbruk och ha ett extra fokus
på småsyskon till kriminella och missbrukande ungdomar/unga
vuxna. Det finns ett behov att hjälpa dessa barn och ungdomar till
en meningsfull fritidssysselsättning, att få med dem i demokratiska
föreningar. Även om det finns fungerande fritidsgårdar i
stadsdelarna och fältande socialsekreterare, så finns det alltid en
kategori ungdomar som inte kommer till fritidsgården och som är i
behov av stöd. Det finns tendenser till radikalisering i vissa
grupperingar och det finns tecken på att även yngre barn dras med i
kriminalitet och extremism. Det finns en negativ syn på socialtjänst
och polis. Unga beskriver en vardag där kriminalitet och våld är
normen, att det florerar vapen och att många unga bär kniv. 
De ordinarie verksamheter som verkar i områdena har inte
möjlighet eller kompetens att fokusera på just denna målgrupp, men
har ett upparbetat samverkansnät som avses användas för det
kommande projektet.

Projektets mål

Beskriv projektets mål, det vill säga vad ni vill uppnå med projektet. Ni
kan ha ett övergripande mål och flera delmål.*

Det övergripande målet ska ha en riktning (t.ex. öka, minska, stärka
eller motverka) och vara mätbart. Se exempel på mätbara mål i
hjälptexten.

Övergripande mål: 
Att minska nyrekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer i
Västerås, för att skapa vinster för individen, familjen och samhället. 
Visionen är att nå en situation där inga unga i Västerås rekryteras
till kriminella gäng eller religiös extremism. 
Delmål 
1. Ökad kunskap om målgruppen och deras livssituation i
identifierade stadsdelar 
- Sammanställa och sprida kunskap till professionella i stadsdelarna.
2. Fånga upp de unga som riskerar att dras in i kriminell- och/eller
religiös extremism. 
- De individuella påverkanskontakterna bör ha nått minst 75 % av
den identifierade målgruppen under projekttiden. 
3. Utforma insatser och stödsystem som behövs för att de unga som
fångats upp ska få det stöd och den hjälp de behöver för att bryta
sin negativa utveckling. 
4. Aktiv fritid 
- Minst 60 individer i projektets målgrupp ska bli medlemmar i en
förening som vilar på demokratiska principer under projekttiden. 
5. Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan 
- Uppsökarnas samverkan med skolan ska bidra till att de unga får
en förbättrad förmåga till att uppnå sina mål. 
6. Öka familjens nätverk och sociala sammanhang 
- Genomföra minst åtta gemensamma familjeaktiviteter/år. 
- Rekrytera minst 20 familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga
föräldrar 
- Informera på föräldramöten vid stadsdelarnas skolor (1 möte per
läsår/skola) 
7. Ökad tillit till samhället 
- Genomföra temakvällar i bostadsområden (2 st/stadsdel/år med
olika teman). 
- Genomföra diskussionskvällar på områdenas fritidsgårdar (2
st/stadsdel/termin med olika teman) 
- Informationsmöten i utvalda föreningar. 
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8. Förbättrad samverkan runt målgruppen 
- För att identifiera och nå minst 75% av målgruppen ska en
systematisk samverkan mellan socialtjänst, fritid, skola, polis och
Familjecentrum etableras. 
- I och med att behovet kartlagts är målet att uppsökarna ska ha
skapat ett samverkansnätverk med övriga verksamheter och
organisationer som kan bidra till att minska nyrekryteringen.

Sida 6:

Metoder

Metod för att nå målen

Beskriv hur ni ska arbeta för att nå era mål, alltså vilken metod eller
vilka metoder ni ska använda er av. Motivera också ert val av metod och
på vilket sätt den/de lämpar sig för att uppnå era mål.* 

Metoder 
Fritidens uppsökare: 
De uppsökande fritidsledarna ska vara nära knutna till de
prioriterade stadsdelarnas respektive fritidsgård. Deras uppdrag
syftar främst till att stärka identifierade barn och unga på fritiden
och i skolan, men ska också bidra till stärkta nätverk kring familjen.
De har ett tydligt uppdrag att identifiera de barn och ungdomar som
kan vara i riskzonen för att radikaliseras och arbeta nära
socialtjänstens uppsökare för att tillsammans nå den avsedda
målgruppen. 
Socialtjänstens uppsökare: 
Två av uppsökarna kommer ingå i den existerande fältgruppen. De
kommer att vägledas av teamledare för fältarna. Grunden för
fältarnas arbete är baserat på systemteori, där man kan se den
enskilde som en del av sitt system. Socialtjänstens uppsökare ska
därför ha god kunskap om systemteori, nätverksarbete och
förståelse för religiös extremism, de bör även ha kunskap inom
kriminologi. 
Gemensamt: 
Uppsökarna kommer arbeta med motiverande metoder för att skapa
relationer med de unga som befinner sig i riskzonen. En
utgångspunkt är även att de unga som radikaliseras saknar en
känsla av tillhörighet till samhället, därför kommer uppsökarna att
fokusera på att verka för att öka de ungas känsla av sammanhang
genom att använda sig av metoder såsom ex. Community
Reinforcement Approach (CRA). 
Uppsökarna, kommer genom sin övergripande bild av målgruppen,
kunna bidra till att öka kunskapen om radikaliseringsvägarna och
vilka individer som driver på dessa processer. Med ett fungerande
samarbete med andra myndigheter kan denna bild bidra till att
pådrivande personer fångas upp och hindras i att fortsätta värva. 
Ett brett samverkansnätverk är en grund för arbetet och uppsökarna
kan med fördel ingå i redan existerande upparbetade
samverkansmöten med skolor, fritid, Familjecentrum och polis.
Vidare bör uppsökarna skapa egna samverkansnätverk med polis,
religiösa samfund och andra som i sin verksamhet möter
målgruppen. 
Arbetsmetoder riktade för bostadsområdet: 
Alla de människor som finns runt unga, är också de som formar dem
och skapar förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Därför är det
viktigt att alla i lokalsamhället engageras för att åstadkomma
förändring. Det gäller boende, civilsamhälle, kommunala
verksamheter, näringsliv, polis m fl. I Västerås arbetar vi utifrån
"hela kommunen" ansatsen, som bygger på ordspåket "det krävs en
by för att fostra ett barn". Att skapa positiva värden till en grupp där
man känner tillhörighet är en av de viktigaste nycklarna till den
strategi som är bärande i projektet. Social development strategy
som bygger på 3 praktiska förhållningssätt: 
- Ge barn och unga tillfälle att vara en värdefull del av en positiv
gemenskap 
- Ge barnen nya och utveckla befintliga förmågor 
- Ge uppmuntran och bekräftelse. 
Genom att arbeta systematiskt och samordnat med våldspreventiva
insatser i en "hela kommunen ansats", med fokus på barn och unga,
motverkar och minskar vi segregation och bryter strukturella
segregationsmekanismer. 

Arbetsmetoder riktade till familjen: 
Familjecentrum i Västerås kommer att erbjuda föräldrautbildningen
"Trygga föräldrar". Kursen vänder sig till föräldrar som känner oro
för att sitt barn har eller kommer att dras till miljöer med
kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande extremism. Genom det
här projektet kan arbetet med föräldrar kompletteras med riktat
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arbete kring deras barn/ungdomars fritid. 
Uppsökarna kommer att ha nära kontakt med vårdnadshavarna, för
att vägleda och samarbeta kring barnen/ungdomarna. 
Vårdnadshavare bjuds in till träffar där syftet är att informera om
aktuella ämnen eller för att stärka tryggheten i området.
Uppsökarna kommer delta vid och informera på skolornas
föräldramöten. 
Vi vet att det är viktigt att närstående vet vart de kan vända sig om
de är oroliga för att någon är på väg att dras in i organiserad
kriminalitet och extremism. Därför är det viktigt med
informationsinsatser på generell nivå. 

Arbetsmetoder riktade till individen: 
Social exkludering är en viktig komponent för att förstå varför en
person blir mottaglig för destruktiva eller samhällsfrånvända idéer.
En person som bor i en socialt utsatt förort löper till exempel
statistiskt större risk att radikaliseras än en person som bor i ett
välmående innerstadsområde. Därför behöver ett förebyggande
arbete mot radikalisering vara att fånga upp barn och ungdomar i
socialt utsatta stadsdelar, som behöver en mer meningsfull fritid, att
hjälpa dem hitta ett intresse. Viktigt att uppsökarna stöttar i det,
följer med i början, ser till att föräldern har kontakt med ledarna och
följer upp under tid hur det går. 
Under sommaren kommer specifika aktiviteter utanför
bostadsområdet att erbjudas. 
Staden arbetar sedan flera år med sociala insatsgrupper (SIG), som
är en behandlingsform för ungdomar i kriminalitet. Inom ramen för
ordinarie behandlande socialtjänst pilottestas nu ett arbete med
social insatsgrupp för en yngre målgrupp (från 9 år). Uppsökarna
kommer att vara en del av sociala insatsgruppen och ha ett nära
samarbete med kommunens öppenvård.

Målgruppsprofil

Beskriv projektets målgrupp: vilka ni vänder er till och vill nå. Förklara
också varför ni vill nå just den målgruppen.* 

Den primära målgruppen är barn och unga, upp till 18 år, som
riskerar att dras in i våldsbejakande extremism i stadsdelarna
Bäckby, Råby, Pettersberg och Vallby. Vi vill nå unga oavsett kön, då
vi ser att kön och sexuell läggning kan i sig vara risk för utsatthet,
hederskultur och i förlängningen våldsbejakande extremism och
gängkriminalitet. 
Projektets målgrupp innefattar även dessa ungdomars föräldrar.
Sekundär målgrupp är boende och personal verksamma i
identifierade stadsdelar.

Beskriv hur ni ska nå projektets målgrupp.* 

Arbetet kommer bedrivas uppsökande genom att befinna sig på
skolor, fritidsgårdar och andra miljöer där de unga befinner sig. Ett
brett samverkansarbete är en av grunderna för att uppsökarna ska
kunna identifiera och kartlägga målgruppen. 
Uppsökarna bör ha nära samarbete med polisens
underrättelseverksamhet, religiösa samfund, moskéer, dess ledare
och olika etniska föreningar såsom exempelvis somaliska
föreningen. Det är önskvärt att uppsökarna har goda
språkkunskaper. 
I samarbete med Familjecentrum kan föräldragrupper nås, möten
riktade till de olika föreningarna kan genomföras i samarbete med
polis och skola. 
De två uppsökare som har sin tillhörighet inom fritiden kommer att
arbeta nära målgruppen. Arbetet med att skapa relation och tillit till
både unga och föräldrar kommer att vara väsentligt. De uppsökande
fritidsledarna kommer att vara schemalagda kvällar och helger för
att arbeta uppsökande och trygghetsskapande i de identifierade
bostadsområdena. De ska kunna jobba individuellt och ge mycket tid
till enskilda, gå med till föreningsaktiviteter, stötta familjen m.m. 
Att två av uppsökarna har sin tillhörighet inom socialtjänsten
underlättar samarbetet med de socialsekreterare som arbetar med
familjerna på individnivå. En av målsättningarna är som nämnts
ovan att uppsökarna ska bidra till att den unge får rätt insatser i ett
tidigt skede.

Ange hur många inom målgruppen ni tror er kunna nå.* 

Frågan går inte att svara på innan vi har en inblick i hur stor
målgruppen är. Med den erfarenhet som finns från de fältande
socialsekreterarnas existerande verksamhet, kommer uppsökarna
att ha möjlighet att möta upp alla barn och ungdomar som går i
skolan i de aktuella områdena. Ett etablerat samarbete med alla
skolor finns redan, varför uppsökarna bör kunna möta de yngre
individerna på skoltid redan under sina första månader i tjänst. 
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Fritidens verksamhet riktat mot de yngre, fritidsklubben samt
fritidsgårdsverksamheten gör att uppsökarna kan etablera kontakt
med barn och unga på ett naturligt sätt. 
Att fånga upp och vända en radikalisering är ett långsiktigt arbete
som kommer visa effekt först efter en tid, målsättningen är att på
en treårsperiod ska uppsökarna ha en god bild över de unga som
befinner sig i riskzonen för att radikaliseras och ha etablerat någon
form av kontakt med majoriteten av dessa. 
Alla insatser som görs i ett tidigt skede bidrar till ett bättre
samhällsklimat för våra unga. En minskad nyrekrytering till
våldsbejakande extremism kommer att bidra till att minska de
socioekonomiska klyftorna i samhället.

Projektets huvudsakliga målgrupp är:

För att vi ska kunna föra statistik ber vi er också ange er huvudsakliga
målgrupps profil, ålder och könstillhörighet.

Har ni en huvudsaklig målgrupp och sedan en eller flera sekundära
målgrupper är det er huvudsakliga målgrupp ni ska utgå ifrån.

Profil*

Våra egna medlemmar

Allmänheten

Beslutsfattare så som politiker eller högre tjänstemän
En annan avgränsad grupp av personer, nämligen:

Barn och unga upp till 18 år, som riskerar att dras in i
våldsbejakande extremism i stadsdelarna Bäckby, Råby,
Pettersberg och Vallby i Västerås.

Ålder
Här kan ni välja fler alternativ

Barn (0-12 år)

Unga (13-25 år)

Vuxna över 25 år

Könstillhörighet
Här kan ni välja fler alternativ.

Kvinnor

Män

Personer med annan könstillhörighet

Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur ni planerar ta reda på om ni når era projektmål under
projektets gång och efter projektets slut.* 

Att ha tydliga och mätbara mål är ett första steg för att kunna leda,
styra och följa upp en verksamhet. En tydlig plan för uppföljning
med fastställda indikatorer och mätpunkter behöver tas fram. Det är
avgörande för att skapa möjligheter för projektet att följa
utvecklingen av resultaten, analysera sin verksamhet och med hjälp
av den kunskapen fatta kloka beslut. I uppföljningen ska dessutom
projektledningens kompetens och tankar tas tillvara för att
säkerställa ett lärande i organisationen. 
Stadens interna enhet för utvärdering kommer att utvärdera
projektet efter år 3. 
Förväntade effekter 
-Klar bild över målgruppens storlek ? identifiera individer som
befinner sig i riskzonen 
- Fler barn och unga är aktiva i lokalt föreningsliv och upplever sig
ha en meningsfull fritid 
- Ökad måluppfyllelse i skolan 
- Fler barn och unga som lever i utsatthet kommer uppmärksammas
- Minskat antal incidenter och kriminalitet bland barn och unga. 
- Minskad nyrekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer i
Västerås. 
- Skapa strukturerad samverkan kring barn och unga i riskzon för
kriminalitet och utanförskap. 
- Snabbare och mer koordinerade insatser. 
- Förbättrad samverkan med civilsamhället 
- Samproducerad ny kunskap genom möten mellan olika
yrkesgrupper (både inom och utanför kommunen)
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Sida 7:

Genomförande

Genomförande och tidsplan

Beskriv vilka konkreta aktiviteter ni ska genomföra för att nå projektets
mål och vilka metoder ni ska använda er av utifrån frågorna om varför,
hur, när, var och för vem. Om projektet planeras pågå längre än ett år
behöver ni dela upp aktiviteterna per år.*

Se bifogad bilaga 3

Hur projektet skiljer sig

Beskriv hur projektet skiljer sig från er ordinarie verksamhet.*

Uppsökande fritidsledare skiljer sig från ordinarie fritidsledare på så
sätt att de jobbar uppsökande. De vistas regelbundet i skolorna, på
området både dag och kvällstid och gör hembesök vid behov. 

De fältande socialsekreterarna arbetar med målgruppen unga som
riskerar utvecklas negativt inom kriminalitet och missbruk i ett tidigt
skede. De är socionomer med myndighetsutövning och har en nära
koppling till Individ- och Familjeförvaltningens socialtjänst.
Skillnaden mellan de tänkta uppsökarna och fältarna är att
uppsökarna inte behöver vara socionomer då de inte kommer ha
myndighetsutövning i sin tjänst. Uppsökarna kommer rikta sig till en
målgrupp som överlappar, men inte inbegriper den som de fältande
socialsekreterarna har. Socialtjänstens uppsökare bör ha specifik
kompetens inom området och deras uppdrag kommer innebära en
spetskompetens, som även syftar till att på sikt utbilda övrig
personal, medan fältarna i sin tjänst har ett bredare och mer
allmänt uppdrag. Uppsökarna kommer ha andra
samverkanspartners och ett snävare arbetsområde än fältarna som
verkar över hela staden.

Organisering och bemanning

Beskriv hur ni ska organisera projektet. Beskriv kortfattat roller och
ansvar samt hur ni ska lösa bemanningen av projektet. *

Projektet bör bemannas av fyra personer, företrädesvis individer
med bred språkkompetens. Somaliska/arabiska är meriterande. 
Styrgrupp för projektet blir enhetschefer inom Fritid och
förebyggande samt inom Individ och familj, barn och ungdom.
Verksamhetschef för Fritid och förebyggande är projektägare. 

I respektive stadsdel finns det en verksamhetsnära
ledningsgruppen, som i huvudsak består av stadens chefer i berörd
stadsdel. Arbetet leds av en samverkanschef från Fritid och
förebyggande. Samverkanschefens uppdrag är att förankra, tillsätta
och driva en verksamhetsnära ledningsgrupp
(enhetschefer/avdelningschefer) eller liknande, där helheten
prioriteras före enskilda delar. Uppdraget som samverkanschef är en
del i ordinarie chefsuppdrag. Grupperna fungerar som referensgrupp
till projektet och bidrar till förankring i stadsdelen. 

I de prioriterade stadsdelarna finns också forum för samverkan kring
barn och ungdomar i riskzon. Gruppen leds av teamledare och
fältande socialsekreterare och gruppen består av socialtjänst,
Familjecentrum, fritid, polis och skola. Den här gruppen blir viktiga
arbetsgrupper i projektet när det gäller samordnade insatser på
individ nivå. 

Socialtjänstens uppsökare bör ha högskoleutbildning inom
kriminologi och kunskap om radikaliseringsprocesser och kommer
ingå i existerande fältgrupp och ha deras teamledare som
arbetsledare. Uppsökarna kommer ha egen handledning.

Målgruppens roll i projektet

Beskriv hur ni planerar för att målgruppen ska kunna engagera sig i
projektets förberedelser och genomförande. Vilken roll kommer de att ha
under projektets gång.*
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Genom att intervjua de barn och ungdomar vi vill nå och höra vad
de behöver hjälp och stöd av oss ifrån. All vår verksamhet bygger
på frivillighet och vi ska så långt det går erbjuda saker de själva ser
som vinster för dem. 
Vi ska också lyssna in övergripande behov i området så att vi satsar
på kunskapshöjande aktiviteter så som, föreläsningar m.m. för
större grupper, både för ungdomar och deras vårdnadshavare.

Förankring och praktiska förberedelser

Beskriv hur ni ska förbereda projektet. Till exempel hur förankrar ni
projektet med relevanta grupper/aktörer? Hur ser de praktiska
förberedelserna ut?*

Uppstart och planering av projektet 
Rekrytering av personal 
Uppstart av organisation för genomförande, styrning och uppföljning
Intervjuer med barn och unga 
Intervjuer / samtal med föräldrar 
Sammanställning av kartläggning 
Utgångspunkt hur behoven ser ut. 
Förankring i föreningslivet. 
Under rekryteringsprocessen kommer teamledaren för fältarna att
etablera kontakt med de organisationer och tänkta
samverkanspartners som kan komma vara aktuella för uppsökarna
att samarbeta med. Målsättningen är att det ska finnas kännedom
om projektet och dess mål innan uppsökarna börjat sin tjänst. 
Fritidens personal, fältarna och Familjecentrum kommer att få
information om projektet och kan bidra till att sprida informationen
till samverkanspartners, vårdnadshavare och de unga i de aktuella
stadsdelarna.

Geografi

Nationellt eller lokalt/regionalt:*

Projektet är nationellt utan en eller flera avgränsade
verksamhetsorter. Hit hör exempelvis projekt som handlar om
opinionsbildning, om att ta fram en nationell strategi, eller att
ta fram ett nationellt utbildningsmaterial.

 
Projektet är lokalt eller regionalt. Välj det här alternativet om
ert projekt ska bedrivas på en eller flera platser i Sverige. I
nästa fråga talar ni om mer exakt var projektet ska bedrivas.

I vilket eller vilka län ska projektet bedrivas? Här är det
möjligt att ange flera alternativ.

 Stockholms län

 Uppsala län

 Södermanlands län

 Östergötlands län

 Jönköpings län

 Kronobergs län

 Kalmar län

 Gotlands län

 Blekinge län

 Skåne län

 Hallands län

 Västra Götalands län

 Värmlands län

 Örebro län

 Västmanlands län

 Dalarnas län

 Gävleborgs län

 Västernorrlands län

 Jämtlands län

 Västerbottens län

 Norrbottens län

I vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra
sin verksamhet? 
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I Västerås, stadsdelarna Bäckby, Råby, Pettersberg och
Vallby.

Antal kommuner

1

Spridning

Beskriv hur projektresultaten och erfarenheterna från projektet kommer
att dokumenteras, tas till vara inom organisationen och spridas vidare till
andra aktörer. *

Regelbunden dokumentation 
Skapa informationsmaterial 
Föreläsningar 
Utbildning till berörd personal

Sammanfattning av projektet

Ge en kort (cirka 10-15 rader) beskrivning av projektet:*

mål
metod
aktivitet
huvudsaklig målgrupp
på vilka orter som verksamheten kommer att ske
eventuella samverkansparter.

Projektet "Uppsökande verksamhet mot extremism och
gängkriminalitet, ett samverkansprojekt" har en vision där vi inom
tre år har en situation där inga unga i Västerås rekryteras till
kriminella gäng eller religiös extremism. 
Projektet är treårigt och det är tänkt att fyra uppsökare anställs för
att fånga upp unga som riskerar kriminell eller religiös
radikalisering. Målgruppen kommer vara unga under 18 år, som
riskerar dras in i våldsbejakande extremism. 
Uppsökarna ska i sitt arbete kartlägga, fånga upp och motivera unga
till att bryta en negativ utveckling. Ett brett samverkansnätverk,
riktade aktiviteter och tidiga insatser kommer vara
framgångsfaktorerna i projektet som även kommer bidra till en ökad
kunskap bland övriga som i sin verksamhet möter unga som riskerar
att radikaliseras. 
Två av uppsökarna kommer vara knutna till fritidsgårdar i de utsatta
områdena och två av uppsökarna knutna till socialtjänstens fältare
och får genom detta arbetsgrupper som kan bidra till att öka
spridningen av deras arbete.

Sida 8:

Budget

Budget

Ange projektets budget utifrån de planerade aktiviteterna och dela upp
den i följande kostnadsposter. Vad som kan rymmas inom
budgetposterna framgår av hjälptexten.
OBS att samtliga fält måste fyllas i. Skriv 0 (noll) på de budgetposter där
ni inte söker pengar.

 

Sökt belopp
från CVE
innevarande
år

Förväntat totalt belopp att söka
från CVE om projektet planeras
pågå mer än ett år

Löner* 2452800  kr 7358400  kr

Administration* 40000  kr 120000  kr

Resor* 0  kr 0  kr

Arvoden* 0  kr 100000  kr

Lokaler* 0  kr 0  kr

Information* 20000  kr 60000  kr

Revisionskostnader* 0  kr 0  kr
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Övrigt* 100000  kr 300000  kr

 
Summa:

2612800  kr
Summa:

7938400  kr

Kommentarer till budgeten.

Specifiera här tydligt vad respektive budgetpost avser. Ange t.ex. antalet
anställningar, deras längd och procent om ni söker medel för löner och
vart resorna ska gå om ni söker medel för resor. Observera att
budgetposten 'övrigt' inte kan avse oförutsedda avgifter.*

Om projektet är längre än ett år, redovisa här också en uppdelning av
kostnaderna per år. Observera att ni söker och beviljas medel för ett år i
taget, enligt kolumnen 'Sökt belopp från CVE innevarande år'. Kolumnen
'Förväntat totalt belopp...' är endast information för att ge en överblick
över hur projektets totala kostnad kan komma att bli.

Löner avser 4 heltidstjänster, 
Övrigt avser: Leasing av elcyklar, arbetskläder, aktiviteter,
sommaraktiviteter, Utbildning, handledning 
Utvärdering år 3

Sökt eller beviljad finansiering från andra bidragsgivare

Om ni för projektet har andra finansiärer ska ni ange namn och beviljat
belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt vilket årtal bidraget
beviljats för:

Nej

Sida 9:

Försäkran och underlag

Protokoll med firmatecknare

Ladda upp ett justerat protokoll som visar vem eller vilka som har valts
till organisationens firmatecknare.*

Uppladdad fil: firmatecknare Asa sundgren.pdf

I vilken paragraf hittar vi organisationens firmatecknare?

 
 

Försäkran

Jag intygar att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta och
motsvarar riktiga förhållanden i organisationen. Oriktigt intygande eller
felaktiga uppgifter som medvetet lämnats in kan leda till polisanmälan.*

 Ja 
 Nej 

Ansökan ska godkännas av den eller de som har behörighet att teckna
firma för organisationen:

Namn* Åsa Sundgren- Häggberg

Telefon* 021-392932

 

Namn

Telefon

ID-handling

Firmatecknares identitet ska styrkas med en kopia av en godkänd ID-
handling (till exempel körkort, pass, eller ett svenskt SIS-märkt ID-kort).

Uppladdad fil: asas körkort.jpg

https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/authorized_signatory_file_1.pdf
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/id_handling_1_1.jpg
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Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
2020

Lämna in

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Verksamhetsberättelse

Ladda upp en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den
verksamhet som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret.*

Uppladdad fil: tomt dokument.docx

Stadgar

Ladda upp organisationens aktuella stadgar*

Uppladdad fil: tomt dokument.docx

Protokoll från årsmötet

Ladda upp ett justerat protokoll från det senaste årsmötet:*

Uppladdad fil: tomt dokument.docx

Andra dokument

Här finns plats för att ladda upp andra dokument som handläggaren kan
efterfråga.

Uppladdad fil: handlingsplan2026_fritid.pdf

Uppladdad fil: Fältande socialsekreterare.docx

Uppladdad fil: Bilaga 3 Genomförande och tidsplan.docx

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Sida 10:

Bidrag till förebyggande insatser som syftar till att förhindra att individer i riskzonen involveras i våldsbejakande
extremistmiljöer eller att individer redan involverade i dessa miljöer inte begår brott eller förmås lämna dessa miljöer.

Sista datum för inlämning är den 15 september 2020

Cve, Center mot våldsbejakande extremism
Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-527 44 200
e-post: info@cve.se

https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/annual_report_file_1.docx
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/byelaws_file_1.docx
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/annual_meeting_minutes_file_1.docx
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/other_info_files_1_1.pdf
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/other_info_files_2_1.docx
https://ansok.cve.se/ansok/documents/tejym_a0f1/other_info_files_3_1.docx
mailto:info@cve.se
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Genomförande och tidsplan för projektet 
”Uppsökande verksamhet mot extremism och 
gängkriminalitet, ett samverkansprojekt” 
 

PROJEKTETS MÅL 

Övergripande mål:  

Att minska nyrekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer i Västerås, för att 

skapa vinster för individen, familjen och samhället.  

Visionen är att nå en situation där inga unga i Västerås rekryteras till kriminella gäng 

eller religiös extremism. 

Delmål  

1. Ökad kunskap om målgruppen och deras livssituation i identifierade 

stadsdelar 

 Sammanställa och sprida kunskap till professionella i stadsdelarna. 

2. Fånga upp de unga som riskerar att dras in i kriminell- och/eller religiös 

extremism.  

 De individuella påverkanskontakterna bör ha nått minst 75 % av den 

identifierade målgruppen under projekttiden. 

3. Utforma insatser och stödsystem som behövs för att de unga som fångats 

upp ska få det stöd och den hjälp de behöver för att bryta sin negativa 

utveckling.  

4. Aktiv fritid 

 Minst 60 individer i projektets målgrupp ska bli medlemmar i en förening 

som vilar på demokratiska principer under projekttiden. 

5. Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan 

 

  

 Ansökan till Centrum mot våldsbejakande 
extremism, CVE, Bilaga 3 
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 Uppsökarnas samverkan med skolan ska bidra till att de unga får en 

förbättrad förmåga att uppnå sina mål.  

6. Öka familjens nätverk och sociala sammanhang  

 Genomföra minst åtta gemensamma familjeaktiviteter/år. 

 Rekrytera minst 20 familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar  

 Informera på föräldramöten vid stadsdelarnas skolor (1 möte per 

läsår/skola) 

7. Ökad tillit till samhället 

 Genomföra temakvällar i bostadsområden (2 st/stadsdel/år med olika 

teman).  

 Genomföra diskussionskvällar på områdenas fritidsgårdar (2 

st/stadsdel/termin med olika teman) 

 Informationsmöten i utvalda föreningar. 

8. Förbättrad samverkan runt målgruppen 

 För att identifiera och nå minst 75% av målgruppen ska en systematisk 

samverkan mellan socialtjänst, fritid, skola, polis och Familjecentrum 

etableras. 

 I och med att behovet kartlagts är målet att uppsökarna ska ha skapat ett 

samverkansnätverk med övriga verksamheter och organisationer som kan 

bidra till att minska nyrekryteringen.  
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GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLAN 

 

Varför – vilket 

Mål 

Hur - aktivitet När – ungefärlig tid Var (lokalt i 

stadsdelen/ 

centrala 

aktiviteter) 

För vem 

ÅR 1     

1. Ökad 

kunskap 

Samverkan, 

identifiera målgrupp 

VT 2021 I respektive 

stadsdel  

Målgruppen 

1. Ökad 

kunskap  

Intervjuer av barn, 

ungdomar och 

vuxna, boende i de 

aktuella områdena, 

där vi vill lyssna in 

deras tankar om en 

tryggare stadsdel. 

April / Maj 2021 

och framåt. 

Kontinuerligt  

I respektive 

stadsdel 

Målgruppen barn 

och unga, 

familjen, boende 

1. Ökad 

kunskap 

Kompetenshöjande 

insats för 

verksamma i 

stadsdelarna 

Kontinuerligt under 

projekttiden 

För 

verksamma i 

stadsdelarna 

samt 

gemensamt 

Professionella i 

Organisationen 

2. Fånga upp 

unga i riskzon 

Jobba uppsökande i 

ungdomsmiljöerna 

för att skapa 

relationer med 

målgruppen. 

Kontinuerligt under 

projekttiden. 

Uppföljning vår och 

höst. 

I respektive 

stadsdel 

Stadsdelen, 

familjen, individen 

3. Utforma 

insatser och 

stödsystem 

Rekrytering av 

personal 

Dec 2020 – januari 

2021 

Central Personal 

3. Utforma 

insatser och 

stödsystem  

 

Utforma insatser och 

stödsystem som 

behövs för att de 

unga som fångats 

upp ska få det stöd 

och den hjälp de 

behöver för att bryta 

Uppföljning vår och 

höst 

Centralt För målgruppen 

barn och unga och 

deras föräldrar 
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sin negativa 

utveckling.  

4. Aktiv fritid 

 

Minst 60 individer 

ska bli medlemmar i 

en förening som vilar 

på demokratiska 

principer.  

Kontinuerligt. 

Uppföljning / År 

Centralt Målgruppen barn 

och unga, 

5. Ökad 

måluppfyllelse 

i skolan 

Uppsökande arbete i 

skolan. Samverkan 

med personal. 

Kontinuerligt under 

projekttiden. 

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel 

Målgruppen barn 

och unga, 

professionella i 

organisationen. 

6. Öka 

familjens 

nätverk och 

sociala 

sammanhang 

Genomföra minst 

åtta gemensamma 

familjeaktiviteter / 

år. 

Vår och Höst I respektive 

stadsdel 

Målgruppen 

Föräldrar, barn 

och unga 

6. Öka 

familjens 

nätverk och 

sociala 

sammanhang 

Rekrytera minst 10 

föräldrar till 

föräldrautbildningen 

Trygga föräldrar 

Vår och Höst Centralt Målgruppen 

Föräldrar 

6. Öka 

familjens 

nätverk och 

sociala 

sammanhang 

Genomföra 

föräldramöten 

1gg/läsår och skola I respektive 

stadsdel och 

skola  

Målgruppen 

Föräldrar 

7. Ökad tillit 

till samhället 

 

Genomföra 

temakvällar i 

bostadsområden och 

på fritidsgårdarna 

med olika teman.  

2 st / stadsdel / år I respektive 

stadsdel 

Föräldrar, 

civilsamhälle, 

boende 

8. Förbättrad 

samverkan  

Uppstart och 

planering av 

projektet  

Jan – april 2021 Central Organisation 

8. Förbättrad 

samverkan 

Uppstart av 

organisation för 

genomförande, 

Jan – mars 2021 I respektive 

stadsdel 

Organisationen 
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styrning och 

uppföljning. 

ÅR 2     

1. Ökad 

kunskap 

Kompetenshöjande 

insats för 

verksamma i 

stadsdelarna 

Kontinuerligt under 

projekttiden 

För 

verksamma i 

stadsdelarna 

samt 

gemensamt 

Professionella i 

Organisationen 

2. Fånga upp 

unga i riskzon 

Jobba uppsökande i 

ungdomsmiljöerna 

för att skapa 

relationer med 

målgruppen. 

Kontinuerligt under 

projekttiden. 

Uppföljning vår och 

höst. 

I respektive 

stadsdel 

Stadsdelen, 

familjen, individen 

3. Utforma 

insatser och 

stödsystem  

 

Utforma insatser och 

stödsystem som 

behövs för att de 

unga som fångats 

upp ska få det stöd 

och den hjälp de 

behöver för att bryta 

sin negativa 

utveckling.  

Uppföljning vår och 

höst. Ska vara klart 

under 2022. 

Centralt För målgruppen 

barn och unga och 

deras föräldrar 

Målområden 

4-6 

 

Samma aktiviteter 

som år 1  

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel och 

centralt 

Målgruppen barn 

och unga, 

familjen, boende, 

organisationen 

7. Ökad tillit 

till samhället 

 

Genomföra 

temakvällar i 

bostadsområden och 

på fritidsgårdarna 

med olika teman.  

2 st / stadsdel / år I respektive 

stadsdel 

Föräldrar, 

civilsamhälle, 

boende 

7. Ökad tillit 

till samhället 

 

Bibehålla och 

fördjupa relationen 

till ungdomarna och 

deras föräldrar 

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel 

Målgruppen 

Föräldrar, barn 

och unga 
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7. Ökad tillit 

till samhället 

 

Motivera till 

förändring 

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel 

Målgruppen 

Föräldrar, barn 

och unga 

8. Förbättrad 

samverkan 

runt 

målgruppen 

 

Bibehålla och 

fördjupa samverkan 

 

Kontinuerligt. 

Uppföljning / År 

Centralt och 

i respektive 

stadsdel 

Organisationen 

År 3. 2022 

 

    

Målområde 1-

8 

Samma aktiviteter 

som år 2. 

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel och 

centralt 

Målgruppen barn 

och unga, 

familjen, boende, 

organisationen 

 Ökade 

informationsinsatser 

Uppföljning vår och 

höst 

I respektive 

stadsdel och 

centralt 

Organisationen, 

samarbetspartners 

Utvärdering 

 

Utvärdera – Utifrån 

projektets mål och 

delmål. Föreslå hur 

implementering ska 

gå till 

Hösten 2023 Centralt och 

i respektive 

stadsdel 

Organisationen 

Utvärdering Skapa 

informationsmaterial 

utifrån projektets 

resultat 

Hösten 2023 Centralt Organisationen, 

samarbetspartners 

 



Organisering och bemanning 

Projektet bör bemannas av fyra personer, företrädesvis individer med bred språkkompetens. 

Somaliska/arabiska är meriterande.  

Styrgrupp för projektet blir enhetschefer inom Fritid och förebyggande samt inom Individ och familj, 

barn och ungdom. Center mot våldsbejakande extremism kommer att bjudas in till styrgrupp 1-2 

gånger per år, så att de kan följa projektet och föra dialog.  Verksamhetschef för Fritid och 

förebyggande är projektägare och det kommer att utses en projektledare för projektet, som är 

föredragande i styrgruppen och ansvarar för uppföljning och utvärdering.  

I respektive stadsdel finns det en verksamhetsnära ledningsgrupp, som i huvudsak består av stadens 

chefer i berörd stadsdel. Arbetet leds av en samverkanschef från Fritid och förebyggande, som har i 

uppdrag att förankra, tillsätta och driva en verksamhetsnära ledningsgrupp 

(enhetschefer/avdelningschefer) eller liknande, där helheten prioriteras före enskilda delar.  

Grupperna fungerar som referensgrupp till projektet och bidrar till förankring i stadsdelen. 

I de prioriterade stadsdelarna finns också forum för samverkan kring barn och ungdomar i riskzon. 

Gruppen leds av teamledare och fältande socialsekreterare och gruppen består av socialtjänst, 

Familjecentrum, fritid, polis och skola. Den här gruppen blir viktiga arbetsgrupper i projektet när det 

gäller samordnade insatser på individnivå. 

Socialtjänstens uppsökare bör ha högskoleutbildning inom kriminologi och kunskap om 

radikaliseringsprocesser och kommer ingå i existerande fältgrupp och ha deras teamledare som 

arbetsledare. Uppsökarna kommer ha egen handledning. 

Spridning 

En målsättning med projektet är att sammanställa informationsmaterial och metodverktyg för 

spridning både internt i kommunen och för externa intressenter. Projektet kommer att utbilda övriga 

personalgrupper som kommer i kontakt med målgruppen, t ex fritidsledare, skolpersonal, 

socialsekreterare etc. På det sättet säkerställs att ny kunskap bibehålls i ordinarie verksamhet efter 

projektets slut.  

Frågan om implementering behöver man ha med sig från början och arbeta aktivt med under hela 

projekttiden. Det är avgörande för att skapa en varaktig förändring i arbetssätt och för att skapa ett 

verkligt lärande i hela organisationen. 

Inom ramen för projektet bildas en referensgrupp bestående av andra kommuner, med likartad 

problematik och andra viktiga aktörer så som CVE, länsstyrelse etc. I referensgruppen kommer ett 

viktigt erfarenhetsutbyte och ny kunskap diskuteras.  

Vi har för avsikt att sprida erfarenheter från projektet till andra kommuner och aktörer i befintliga 

sammanhang och konferenser. Vår bedömning är att redan existerande forum är tillräckliga i 

dagsläget. Vi kommer att kunna delta på externa föreläsningar och konferenser för att sprida 

information om projektet i Sverige. Västerås finns med i flera olika nätverk, bl a nätverket 

mellanstora städer där kommunpoliser, brottsförebyggare och politiker med ansvar för 

brottsförebyggande arbete i kommuner samlas. 

 

Budget 



 
Sökt belopp från CVE 
innevarande år 

Förväntat totalt belopp att 
söka från CVE om projektet 
planeras pågå mer än ett år 

Löner* 2352800
 kr 

7258400
 kr 

Administration* 40000
 kr 

120000
 kr 

Resor* 5000
 kr 

15000
 kr 

Arvoden* 30000
 kr 

100000
 kr 

Lokaler* 0
 kr 

0
 kr 

Information* 20000
 kr 

100000
 kr 

Revisionskostnader* 0
 kr 

0
 kr 

Övrigt* 50000
 kr 

200000
 kr 

  
Summa: 

2497800
 kr 

Summa: 

7793400
  

 

 

Löner: Avser 2 socialsekreterare, 2 fritidsledare samt mindre del av tjänst för projektledning. Vi 

räknar med att ha full personalstyrka på plats först i mars/april 2021 varför lönekostnaden för år 1 

blir något lägre (minskning med 100 000 kr).  

Administration avser datorer, telefon, arbetsledning, mm 

Resor avser resor för utbildning/konferenser 

Arvoden: Utvärdering uppstart år 1 och utvärdering år 3 

Övrigt avser: arbetskläder, aktiviteter /sommaraktiviteter riktat till målgruppen, utbildning, 

handledning 

Information: Framtagande av material och spridningsaktiviteter 
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Yttrande över Motion från (M) – Stoppa gängen! 
 
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Moderaterna (M) till 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), Individ- och 
familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN).   
  
Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 26 februari 2021.  
  
Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 
mellan nämnder och dess verksamheter har motionens att-satser diskuterats 
och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de berörda 
förvaltningarna. Samtliga att-satsers innehåll har bedömts utifrån vilken 
nämnd som har huvudansvaret i respektive att-sats och besvarat punkten 
utifrån det. De att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds yttrande är 
besvarad i remissvar hos övriga nämnder. Samtliga nämnders remissvar enskilt 
bidrar som svar till motionen i sin helhet när samtliga remissvar har inkommit 
till kommunstyrelsen.  
  
Samtliga nämnder lämnar ett eget yttrande som svar till motionen utifrån sitt 
huvudområde.  
  
I det framtida praktiska arbetet kommer nämnderna och dess förvaltningar att 
samverka i frågan utifrån motionens att-satser enligt inlämnade 
remissvaren till motionen.  

 

   
Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 
kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet av 
nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 
hoppa av gängen.  

 

  
Individ- och familjenämnden besvarar motionens att-satser enligt följande:  

 

  
1. Utöka arbetet med att förhindra rekrytering av barn och unga till 
kriminella gäng, i samverkan med grundskolor och polismyndigheten. 

  
Västerås stad (KIFF och IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på ca 2,5 
miljoner från Centrum mot våldsbejakande extremism och Brottsförebyggande 

 

IFN 2020/00698-1.7.1  

 

Individ- och familjeförvaltningen 
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rådet för projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism  
och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt”. Syftet med projektet är att 
minska nyrekryteringen av barn och unga, upp till 18 år, till 
våldsbejakande extremism och gängkriminalitet. Fältande socialsekreterare, 
fritidsgårdar, familjecentrum, fritidsklubbar kommer vara navet i arbetet. I och 
med projektet kan nu mer uppsökande verksamhet kopplas på för att tidigt 
fånga upp barn och unga i riskzonen.   
  
I arbetet ingår att utveckla metoder, informationsmaterial och utbilda 
medarbetare inom kommunens olika verksamheter. Inom ramen för projektet 
kommer det att ske arbete för att öka samverkan med föräldrar, skola, 
föreningslivet, religiösa samfund, polisen med flera.  
Projektet löper över tre år och Västerås Stad kommer ansöka om ekonomiskt 
stöd även för resterande år. Utifrån projektmedel kommer ytterligare 4 
personer anställas. De kommer att vara placerade tillsammans med de 
fältande socialsekreterare som redan finns. Projektet kommer att bedrivas 
gemensamt mellan NIFF och IFN. Referens 1 och  2 
  

  
2. Genomföra dialogmöten med föräldrar i syfte att stärka deras 
kunskaper om kriminella gängs utnyttjande och rekrytering av unga. 
Dialogmötena ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av 
insatsen.  

  
Pågående arbete finns där fältande socialsekreterare (IFN) och fritid- och 
förebyggande (NIFF) har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I 
projektet Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism 
och gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och sociala 
sammanhang för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter är bland 
annat information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 
20 familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar. Trygga föräldrar 
är ett föräldrautbildningsprogram med särskild inriktning för föräldrar med 
utländsk bakgrund som känner oro för att barn har eller kommer att dras till 
miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande 
extremism. Vidare är temakvällar för boende i stadsdelarna, diskussionskvällar 
på stadsdelarnas fritidsgårdar och informationsmöten i utvalda 

                                                           
1 Ansökan Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism 2020, “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism  
och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” 
2 Genomförande och tidsplan för projektet ”Uppsökande verksamhet mot extremism och 
gängkriminalitet, ett samverkansprojekt” 
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föreningar, planerade aktiviteter under projekttiden. Arbetet kommer att 
bedrivas gemensamt mellan NIFF och IFN. Referens 3 och 4 
 

  
3. Kartlägga förekomster av klanbaserade kriminella nätverk och 
förtryckande klanstrukturer inom Västerås, redovisat på stadsdelarnas 
geografiska upptagningsområde. I utredningen ska även de klanbaserade 
kriminella nätverkens tillvägagångssätt och metoder undersökas. 
Samverkan ska sökas med andra relevanta aktörer inom staden samt med 
rättsvårdande myndigheter.   

  
För att nämnden skulle kunna yttra sig i frågan har tjänstemän från 

förvaltningen varit i kontakt med polismyndigheten och ställt frågan om 

kommunens möjligheter att genomföra kartläggning enligt ovanstående att-

sats. Polismyndigheten, Cecilia Redell lokalpolisområdeschef, inkom med 

följande svar; ”Det ligger inom polisens uppdrag att kartlägga Västerås 

kriminella nätverk, brottslighet och tillvägagångssätt. Detta görs kontinuerligt 

och det är i samverkan, främst med kommunpolisen som dessa uppgifter 

kommer till polisens kännedom. Det pågår nu ett omfattande arbete inom 

polisen för att ha en så omfattande och detaljerad lägesbild som möjligt 

avseende dessa frågor och avsikten är att åtgärder kopplade till den ska ske i 

samverkan med bland annat kommunen.” 

Polisregion Mitt (Gävleborg, Uppland och Västmanland) har nyligen 
påbörjat ett arbete kring avhoppare från kriminella nätverk och tillsatt en 
regional samordnare för dessa frågor. Som grund för Polisregion Mitts arbete 
ligger delar av det 34-punktsprogram som presenterades av regeringen 
i september 2019. Den regionala samordnaren har påbörjat ett arbete 
med att revidera det avtal som tidigare funnits mellan Västmanland och 
polisen.   
Nationellt avhopparprogram nämns i regeringens 34 punktsprogram för 
trygghet 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten - 
Regeringen.se  
 
 För att ytterligare söka lagstöd eller möjligheter för kommunen att genomföra 

kartläggning enligt ovanstående att-sats har tjänstemännen i förvaltningen 

                                                           
3 Ansökan Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism 2020, “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism  
och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” 
4 Genomförande och tidsplan för projektet ”Uppsökande verksamhet mot extremism och 
gängkriminalitet, ett samverkansprojekt” 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
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inhämtat vägledning från digitaliseringsjurist och dataskyddsombud i Västerås 

Stad, Charlotte Arnell. 

För att Västerås stad ska få hantera personuppgifter, exempelvis namn, adress, 
släktband, uppgifter om brott, adress och liknande behöver det finnas ett 
rättsligt stöd för det.  Sannolikt är det mycket svårt att hitta ett rättsligt stöd för 
en kartläggning såsom den beskrivs i motionen. Skälen till det är i huvudsak 
följande; 
 
Uppgifter om brott får staden i huvudsak inte hantera alls. Det finns ett 
uttryckligt förbud mot detta i GDPR. Kartläggningen blir sannolikt inte särskilt 
meningsfull utan att man hanterar uppgifter om brott och personliga kopplingar 
till dessa. Det gör att en kartläggning skulle kunna leda till att man bryter mot 
GDPR.  
 
När det gäller övriga personuppgifter, utöver de som handlar om brott, behövs 
även här ett lagstadgat skäl som ger kommunen anledning att hantera de 
aktuella personuppgifterna. Ett sådant skäl kan vara att kommunen ansvarar för 
socialtjänst och för att kunna bedriva den verksamheten behöver man hantera 
personuppgifter. Ett annat skäl kan vara att kommunen genom sitt 
arbetsgivaransvar behöver hantera ett antal olika personuppgifter för dess 
anställda.  

 

I dagsläget finns inget uttryckligt lagstöd för en kommun att ägna sig åt varken 
brottsutredande eller brottsförebyggande verksamhet. Brottsutredande 
uppgifter är främst ålagda polis och säkerhetspolis genom lagstiftning, och är 
därmed inte tillåtet för kommunen att syssla med. Brottsförebyggande 
verksamhet är inte lika tydligt reglerat och skulle i vissa fall kunna argumenteras 
för att falla inom den så kallade kommunala kompetensen (det vill säga de 
uppgifter en kommun kan ägna sig åt). En kartläggning av det slag som föreslås i 
motionen kanske skulle kunna definieras som brottsförebyggande. Dock talar 
faktumet att polisen har ett uttalat uppdrag att kartlägga brottslighet för att 
sådan kartläggning är en uppgift för polisen och inte för kommunen. Förbudet 
att behandla uppgifter om brott talar också för att frågan inte ligger inom den 
kommunala kompetensen att hantera. 
 
Eftersom ett lagstadgat uppdrag saknas, och det i övrigt är svårt att 
argumentera för att den här typen av kartläggningsarbete kan sägas ligga inom 
ramen för den kommunala kompetensen, är det sannolikt mycket svårt att hitta 
det rättsliga stöd som krävs enligt GDPR, för att samla in och bearbeta de 
personuppgifter som behövs för att uppfylla motionens förslag i detta 
avseende. I sammanhanget skulle en sådan kartläggning, med så svagt rättsligt 
stöd, om ens något, också kunna leda till en diskussion kring diskriminering och 
hindrande av föreningsfriheten. 
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Däremot finns det sannolikt inga, eller i varje fall mycket små, hinder, för 
kommunen att samverka med andra myndigheter för att åstadkomma den 
föreslagna kartläggningen. 
Det går att kartlägga frågorna, men det behöver göras i samverkan mellan olika 
aktörer, och polisen/säkerhetspolisen behöver ansvara för en eventuell 
kartläggning. Staden och andra aktörer (ex. försäkringskassan) kan bidra med 
kunskap, engagemang och statistik från respektive verksamhet, som kan 
förbättra polisens kartläggning. Den kommunala verksamheten kan alltså bistå 
polisen i deras arbete i denna att-sats när och om polisen efterfrågar underlag, 
inte i huvudsak vara den som kartlägger frågan. Nämndens verksamheter har 
utifrån en eventuell förfrågan från polisen att förhålla sig till GDPR och 
sekretessregler i informationsutlämnandet. 
 

  
4. Skyndsamt återkomma med förslag på hur klanbaserade kriminella 
nätverk och förtryckande klanstrukturer kan bekämpas med offentliga 
insatser. Samverkan ska ske med andra relevanta nämnder samt 
Polismyndigheten.  
 
 

Det finns idag redan pågående offentliga insatser som syftar till att 

bekämpa bland annat kriminalitet. Alla insatser verkar inte direkt mot 

kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande åtgärder för att 

brottslighet ska minska och/eller ge människor andra förutsättningar för ett 

bättre liv. Utöver kommande projekt “Uppsökande verksamhet för att motverka 

våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” syftar 

nedanstående insatser till att motverka kriminalitet;   

  
EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET (EST)   
EST är en förvaltningsövergripande samverkan mellan kommun, 
polismyndigheten och bostadsbolaget Mimer där man gemensamt har fokus på 
boendemiljö samt hel- och halvoffentlig miljö. EST är en arbetsmetod för 
strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser på lokal nivå. 
Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är grunden. EST 
utgår från den så kallade problemorienterade modellen för lokalt 
brottsförebyggande arbete. Genom kontinuerlig kartläggning i prioriterade 
stadsdelar fångas tendenser, som till exempel 
gängbildning och ökad kriminell aktivitet. Arbetet ger möjlighet till att agera 
med tidiga, samordnade insatser.   

 

EST leds av NIFF, samtliga nämnder som besvarar motionen deltar i 
arbetet tillsammans med polisen.  
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TIDIGT SAMORDNADE INSATSER (TSI)   
TSI är en övergripande samverkan mellan 7 nämnder för att ta fram ett 
arbetssätt där man arbetar fokuserat med tidiga, samordnade insatser för barn i 
en utsatt situation. Nyckeln är samarbete mellan skola, socialtjänst, 
förebyggande verksamheter och hälso- och sjukvård och polis för att minska 
risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.  
Med tidiga insatser menas både i tidig ålder och i ett tidigt skede, innan 
problemen blivit för stora. Tidiga och välkoordinerade insatser när de behövs 
och där de behövs. Utgångspunkten är risk- och skyddsfaktorer och ambitionen 
är att täppa till ”mellanrummen”, inga barn och unga ska hamna mellan 
stolarna.   

 

TSI leds av NIFF, samtliga nämnder som besvarar motionen deltar i arbetet.  

 

SKOLA FÖRST   
För att hjälpa till att höja barn- och ungas skolresultat i Västerås har koncernen 
Västerås stad startat en kraftsamling Skola först. Kraftsamlingen innebär att 
Västerås stad, inklusive våra bolag, ska bidra till att åstadkomma tillit och 
framtidstro för våra barn och unga. För att åstadkomma tillit och framtidstro för 
alla barn och unga i Västerås har våra förvaltningar och bolag fått i uppdrag att 
vara med och bidra till att vi uppnår dessa tre områden: 1. Barn och unga ska få 
bättre relationer till vuxenvärlden, 2. Barn och unga ska få en bättre koppling till 
arbetslivet och 3. Barn och unga ska ha en meningsfull fritid som är 
utvecklande.   

 

Skola först leds av stadsledningskontoret, samtliga nämnder som 
besvarar motionen deltar i arbetet.  

 

SOCIALA INSATSGRUPPER  
Individ- och familjeförvaltningen arbetar redan idag med insatsen SIG (Sociala 
insatsgrupper), ungdomar i begynnande eller befäst kriminalitet, ålder 15-
18 år.  Insatsen riktar sig mot ungdomar som behöver hjälp och stöd för att 
bryta och lämna kriminalitet.  
 
Arbetet samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet har inneburit att 
socialtjänsten tillsammans med polisen, övriga berörda myndigheter och 
frivilligorganisationer har samarbetat och använt sin samlade kompetens för att 
uppnå målet med insatsen kring enskilda individer. Det har handlat om att 
stärka det sociala nätverket kring ungdomen, särskilt stöd i skolarbetet, särskild 
yrkesträning, arbete och fritidssysselsättning.   

 

Utifrån signaler från alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och 
unga, att fler och fler yngre barn befinner sig i miljöer där kriminell verksamhet 
pågår och där äldre kriminella värvar yngre att utföra kriminella handlingar 
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beslutade styrgruppen för Social insatsgrupp (SIG) att genomföra pilotprojekt 
för Samordnade insatser för barn (SIB), pojkar i riskzon för kriminalitet 9-12 år.  
 
Projektets syfte är att utarbeta och dokumentera handlingsstrategier, 
arbetssätt och nödvändiga samarbeten som fungerar i arbetet den tänkta 
målgruppen. Syftet är också att rikta sökljuset mot denna målgrupp och få en 
uppfattning om hur stor gruppen är och varför den inte är särskilt frekvent 
förekommande inom kommunens öppenvård, trots signaler om att den finns. 
Arbetet kommer vara helt avhängigt av det samarbete som krävs mellan skola, 
socialtjänst/öppenvård, fritidsklubbar och 
fritidsgårdar, fältande socialsekreterare och polis.   

 

Individ- och familjenämnden ansvarar för insatserna men samtliga nämnder 
tillsammans med polis samverkar kring insatsen.  
  
Barn och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten driver 
verksamheten Chance 2 Change. Chance 2 Change vänder sig till unga i 
åldern 18-25 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är oftast personer 
som befinner sig eller riskerar att hamna i kriminalitet och/eller i missbruk. 
Syftet med verksamheten är att få deltagarna att bryta destruktivt livsmönster 
och få deltagarna in i arbete eller studier. Deltagande är frivilligt men det 
bygger på att deltagarna vill skapa en förändring.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för insatsen, samtliga 
nämnder som besvarar motionen bidrar genom samverkan.  
   

5. 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 myndighetsutövning.  
 

  
I projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism  
och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” ingår att arbeta med 
kunskapshöjande insatser kring gängkriminalitet och våldbejakande extremism 
för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. Detta kommer att 
ske i samverkan med Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE. I det 
praktiska arbetet kommer samtliga nämnder att samverka i frågan. Referens 5 och 
6  
                                                           
5 Ansökan Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism 2020, “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism  
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6. 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.  
 

 
Individ- och familjenämnden hänvisar till yttrande från Grundskolenämnden 
(GSN) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN).  
  
 

 

7. Utreda om föreningar som mottar kommunala bidrag, hyr kommunala 
lokaler eller uppbär annat kommunalt stöd har organiserad koppling till av 
Polismyndigheten kända klanbaserade kriminella nätverk eller kriminella 
nätverk. I förekommande fall ska bidrag, annat stöd eller lokaluthyrning 
stoppas.  

  
 
Individ- och familjenämnden hänvisar till yttrande från Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande (NIFF).  
  

 

8. Ta fram ett underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens 
som Västerås stads samlade avhopparverksamhet behöver för att kunna 
väsentligt utöka sitt arbete kopplat till avhopp från klanbaserade 
kriminella nätverk och kriminella nätverk.   

  
 
En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en avhopparverksamhet 
är att personen som vill hoppa av är motiverad till att förändra sitt liv. Detta är 
en stark förutsättning för att arbetet ska ha framgång. Avhopparen från en 
kriminell verksamhet måste vara medveten om att hen i många fall behöver 
bryta med sin familj, sin släkt och även med alla tidigare vänner och 
kamrater samt upphöra med ett eventuellt missbruk eller beroende. I flera fall 
behöver personen även byta bostadsort och leva under skyddad identitet.  

 

För att kunna bedriva en kvalificerad avhopparverksamhet krävs ett bra och 
nära samarbete mellan Västerås stads socialtjänst, polisens grova 
brottsavdelning samt övriga förvaltningar som kommer i kontakt med 
målgruppen inom Västerås stad. I dagsläget saknas ett samverkansavtal mellan 
Västerås och polisen kring dessa ärenden men det är under framtagande.   
                                                                                                                                                             

och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” 
6 Genomförande och tidsplan för projektet ”Uppsökande verksamhet mot extremism och 
gängkriminalitet, ett samverkansprojekt” 
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Västerås stad har flera insatser som redan idag samverkar och arbetar med 
avhoppare från kriminella nätverk. Enheten för vuxna med missbruk, 
bostadssociala enheten, enheten för våldsutsatta och enheten öppenvård 
missbruk är exempel på enheter som idag arbetar med avhoppare inom Individ 
och familjeförvaltningen. För att enheterna ska kunna bedriva 
verksamhet för denna målgrupp krävs ett nära samarbete med polisen i varje 
enskilt ärende. Det är polisens uppgift att göra risk- och hotbedömningar 
och bidra med information till socialtjänsten att avhopparen avhåller sig från att 
begå nya kriminella handlingar eller återfaller i missbruk.  

 

Inom Individ och familjeförvaltningen finns personal som är specialutbildade i 
metoden “Kriminalitet som livsstil” som är den ledande behandlingsmetoden 
inom detta område. För att väsentligt kunna utöka och bedriva en kompetent 
behandling för målgruppen avhoppare finns ett behov att utöka gruppen 
handläggare som har kunskap i denna behandlingsmetod. 
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§ 39 Dnr NIF 2020/00346-1.7.1 

Beslut - Motion från (M) om att stoppa gängen 

Beslut 

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-01-

20 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen med tillägget att yttrandet 

kompletteras med vad som händer med verksamheten när projekttiden går ut. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2020-11-11 uppdragit åt nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande att avge yttrande angående Motion från (M) om att stoppa 

gängen, (KS-2020/0174). 

Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 2021-02-26. 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-01-

20 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med tillägget att yttrandet kompletteras med vad som händer med 

verksamheten när projekttiden går ut. 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

och till Anna Hård af Segerstad (M) tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslut 

enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Sällberg 
Epost: karin.sallberg@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Handlingar för ärende 202001724, Motion från (M) om 
att stoppa gängen 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Moderaterna (M) till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), Individ- och 

familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden (UAN).   

  

Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 26 februari 2021.  

 

Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 

mellan nämnder och dess verksamheter har motionens att-satser diskuterats 

och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de olika förvaltningarna. De 

att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds yttrande är besvarad i 

remissvar hos annan nämnd. 

NIFF lämnar ett eget yttrande som svar till motionen utifrån sitt 

huvudområde.  

Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 

kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 

av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 

hoppa av gängen.  

  

NIFF besvarar motionens att-satser enligt följande:  

 

1. Utöka arbetet med att förhindra rekrytering av barn och unga till 

kriminella gäng, i samverkan med grundskolor och polismyndigheten.  

 

Västerås stad, Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) och Individ och 

familje förvaltningen (IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på ca 

2,5 miljoner från Center mot våldsbejakande extremism / 

Brottsförebyggande rådet för rådet för projektet “Uppsökande verksamhet 

för att motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 

samverkansprojekt”. Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av 

barn och unga, upp till 18 år, till våldsbejakande extremism och 

gängkriminalitet. Fältande socialsekreterare, fritidsgårdar/fritidsklubbar och 

familjecentrum kommer att vara navet i arbetet och nu kan mer uppsökande 

verksamhet kopplas på för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon.  Efter 

projekttiden ska kunskap, verktyg och metoder från projektet vara 

implementerat i ordinarie verksamheter. 

  



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-02-24 
Diarienr 

NIF 2020/00346- 
1.7.1  

Sida 

2 (6) 

 

 

I arbetet ingår att utveckla metoder, informationsmaterial och utbilda 

medarbetare inom olika verksamheter. Inom ramen för projektet kommer det 

att ske arbete för att öka samverkan med föräldrar, skola, föreningslivet, 

religiösa samfund, polisen med flera. Projektet löper över tre år och Västerås 

Stad kommer ansöka om ekonomiskt stöd även för resterande år. Utifrån 

projektmedel kommer 4 personer att anställas och placeringen blir 

tillsammans med fältande socialsekreterare. Projektet kommer att bedrivas 

gemensamt mellan NIFF och IFN.1  

  

2. Genomföra dialogmöten med föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper 

om kriminella gängs utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmötena ska 

genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen 

 

Redan i dag finns ett pågående arbete där fältande socialsekreterare och 

fritidsverksamheten har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I 

projektet Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 

extremism och gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och 

sociala sammanhang för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter 

är bl a information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera 

minst 20 familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar, som 

är ett föräldrautbildningsprogram med särskild inriktning för föräldrar med 

utländsk bakgrund som känner oro för att barn har eller kommer att dras till 

miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande 

extremism. Vidare är temakvällar för boende i 

stadsdelarna, diskussionskvällar 

på stadsdelarnas fritidsgårdar och informationsmöten i utvalda 

föreningar, planerade aktiviteter under projekttiden. Arbetet kommer att 

bedrivas gemensamt mellan NIFF och IFN. 2 

 

3. Kartlägga förekomster av klanbaserade kriminella nätverk och 

förtryckande klanstrukturer inom Västerås, redovisat på stadsdelarnas 

geografiska upptagningsområde. I utredningen ska även de klanbaserade 

kriminella nätverkens tillvägagångssätt och metoder undersökas. Samverkan 

ska sökas med andra relevanta aktörer inom staden samt med rättsvårdande 

myndigheter.    

 

NIFF hänvisar till yttrande från Individ och familjenämnden (IFN). 

 

4. Skyndsamt återkomma med förslag på hur klanbaserade kriminella 

nätverk och förtryckande klanstrukturer kan bekämpas med offentliga 

insatser. Samverkan ska ske med andra relevanta nämnder samt 

Polismyndigheten.   

 
Det finns idag redan pågående offentliga insatser som syftar till att 
bekämpa bland annat kriminalitet. Alla insatser verkar inte direkt 
mot kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande 
åtgärder för att brottslighet ska minska och/eller ge människor andra 
förutsättningar för ett bättre liv. Utöver kommande projekt “Uppsökande 
                                                      
1 Projektansökan till CVE, dnr 2020/00295 samt bilagor till denna 
2 Projektansökan till CVE, dnr 2020/00295 samt bilagor till denna 
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verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och 
gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” syftar nedanstående 
insatser till att motverka kriminalitet;    

   
EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET (EST)    
Effektiv samordning för trygghet, EST är en arbetsmetod för strukturerad 

samordning kring trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser på 

lokal nivå och används av polis och kommun i samverkan med andra 

aktörer. EST utgår från den så kallade problemorienterade modellen för 

lokalt brottsförebyggande arbete. Genom kontinuerlig kartläggning i 

prioriterade stadsdelar fångas tendenser, som t ex gängbildning och ökad 

kriminell aktivitet. Arbetet ger möjlighet till att agera med tidiga, 

samordnade insatser.  Modellen rekommenderas av BRÅ.   

  
EST leds av NIFF, samtliga nämnder som besvarar motionen deltar i 

arbetet tillsammans med polisen.   

  

TIDIGT SAMORDNADE INSATSER (TSI)    

TSI är en övergripande samverkan mellan 7 nämnder för att ta fram ett 

arbetssätt där man arbetar fokuserat med tidiga, samordnade insatser för barn 

i en utsatt situation. Nyckeln är samarbete mellan skola, socialtjänst, 

förebyggande verksamheter och hälso- och sjukvård och polis för att minska 

risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna. Med tidiga insatser menas 

både i tidig ålder och i ett tidigt skede, innan problemen blivit för stora. 

Tidiga och välkoordinerade insatser när de behövs och där de behövs. 

Utgångspunkten är risk- och skyddsfaktorer och ambitionen är att täppa till 

”mellanrummen”, inga barn och unga ska hamna mellan stolarna.    

  

TSI leds av NIFF, samtliga nämnder som besvarar motionen deltar i arbetet.   

  

SKOLA FÖRST    

För att hjälpa till att höja barn- och ungas skolresultat i Västerås har 

koncernen Västerås stad startat en kraftsamling Skola först. Kraftsamlingen 

innebär att Västerås stad, inklusive våra bolag, ska bidra till att åstadkomma 

tillit och framtidstro för våra barn och unga. För att åstadkomma tillit och 

framtidstro för alla barn och unga i Västerås har våra förvaltningar och bolag 

fått i uppdrag att vara med och bidra till att vi uppnår dessa tre områden: 1. 

Barn och unga ska få bättre relationer till vuxenvärlden, 2. Barn och unga 

ska få en bättre koppling till arbetslivet och 3. Barn och unga ska ha en 

meningsfull fritid som är utvecklande.    

  

Skola först leds av stadsledningskontoret, samtliga nämnder som 

besvarar motionen deltar i arbetet.   

  

SOCIALA INSATSGRUPPER   

Individ- och familjeförvaltningen arbetar redan idag med insatsen SIG 

(Sociala insatsgrupper), ungdomar i begynnande eller befäst kriminalitet, 

ålder 15-18 år.  Insatsen riktar sig mot ungdomar som behöver hjälp och stöd 

för att bryta och lämna kriminalitet.   
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Arbetet samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet har inneburit att 

socialtjänsten tillsammans med polisen, övriga berörda myndigheter och 

frivilligorganisationer har samarbetat och använt sin samlade kompetens för 

att uppnå målet med insatsen kring enskilda individer. Det har handlat om att 

stärka det sociala nätverket kring ungdomen, särskilt stöd i skolarbetet, 

särskild yrkesträning, arbete och fritidssysselsättning.    

  

Utifrån signaler från alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och 

unga, att fler och fler yngre barn befinner sig i miljöer där kriminell 

verksamhet pågår och där äldre kriminella värvar yngre att utföra kriminella 

handlingar beslutade styrgruppen för Social insatsgrupp (SIG) att genomföra 

pilotprojekt för Samordnade insatser för barn (SIB), pojkar i riskzon för 

kriminalitet 9-12 år.   

  

Projektets syfte är att utarbeta och dokumentera handlingsstrategier, 

arbetssätt och nödvändiga samarbeten som fungerar i arbetet den tänkta 

målgruppen. Syftet är också att rikta sökljuset mot denna målgrupp och få en 

uppfattning om hur stor gruppen är och varför den inte är särskilt frekvent 

förekommande inom kommunens öppenvård, trots signaler om att den finns. 

Arbetet kommer vara helt avhängigt av det samarbete som krävs mellan 

skola, socialtjänst/öppenvård, fritidsklubbar och fritidsgårdar, fältande 

socialsekreterare och polis.    

  

Individ- och familjenämnden ansvarar för insatserna men samtliga nämnder 

tillsammans med polis samverkar kring insatsen.   

 

CHANCE 2 CHANGE   

Barn och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten driver 

verksamheten Chance 2 Change. Chance 2 Change vänder sig till unga i 

åldern 18-25 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är oftast personer 

som befinner sig eller riskerar att hamna i kriminalitet och/eller i missbruk. 

Syftet med verksamheten är att få deltagarna att bryta destruktivt livsmönster 

och få deltagarna in i arbete eller studier. Deltagande är frivilligt och det 

bygger på att deltagarna vill skapa en förändring.   

  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för insatsen, samtliga 

nämnder som besvarar motionen bidrar genom samverkan.   

 

5. 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 myndighetsutövning.  

  

I projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 

extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt” ingår att arbeta 

med kunskapshöjande insatser kring gängkriminalitet och våldbejakande 

extremism för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. 

Detta kommer att ske i samverkan med Center mot våldsbejakande 

extremism, CVE.   
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6. 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. 

 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande hänvisar till yttrande 
från Grundskolenämnden (GSN) och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN).   
 
7. Utreda om föreningar som mottar kommunala bidrag, hyr kommunala 

lokaler eller uppbär annat kommunalt stöd har organiserad koppling till av 

Polismyndigheten kända klanbaserade kriminella nätverk eller kriminella 

nätverk. I förekommande fall ska bidrag, annat stöd eller lokaluthyrning 

stoppas. 

  

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) har tydliga riktlinjer och 

kontrollsystem av föreningsstödet som är beslutade av kommunstyrelsen.3  

För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i Västerås Stad krävs det 

dessutom att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).  

Utgångspunkten för föreningsstöd är regeringsformens krav på allas likhet 

inför lagen, saklighet och opartiskhet. Det sker en kontinuerlig kontakt med 

föreningarna, enligt bilagd rutin.4 
  

Även när det gäller lokaluthyrning är utgångspunkten regeringsformens krav 

på allas likhet inför lagen. Detta gäller det både föreningsliv och 

privatpersoner. Vid uthyrning till privatpersoner går det inte att utreda vid 

varje enskild bokning av privatperson om denne tillhör kriminella nätverk.   
 

Förvaltningen samverkar med stadens säkerhetsenhet och polismyndighet 

vid misstankar om oegentligheter och kriminell verksamhet i stadens 

lokaler.  
 

Vidare hänvisar nämnden till de framtagna Demokrativillkoret5 vilket nu 

bereds av regeringen. Därtill finns en framtagen vägledning för handläggare6
 

som förvaltningens tjänstepersoner använder som underlag för bedömning. 

Avsikten är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är 

förenliga med samhällets grundläggande värderingar, såsom de formuleras i 

regeringsreformen och i de internationella konventionerna om mänskliga 

rättigheter.   
 

Riktlinjerna för bidragsgivningen ska ses om tillämpliga på såväl lokal, 

regional som nationell nivå, då staten har samma syften med sin 

bidragsgivning som region och kommun.   
 

                                                      
3 Riktlinjer för idrottsföreningar - Västerås (vasteras.se).  
4 Hantering av bidrag från Västerås stad, Kultur Idrott och Fritidsförvaltningen 
5 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället Statens offentliga utredningar 2019:35 - Riksdagen   
6 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare, SOU 2019:35, ISBN 

978-91-38-24948-2 (riksdagen.se)  

  

https://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/bidrag-ekonomiskt-stod-till-foreningar/riktlinjer-for-idrottsforeningar.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/demokrativillkor-for-bidrag-till-civilsamhallet_H7B335
https://data.riksdagen.se/fil/55701EBB-8570-4D8A-8A16-CC1F45FB745D
https://data.riksdagen.se/fil/55701EBB-8570-4D8A-8A16-CC1F45FB745D
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Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en 

organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för 

verksamheter agerar enligt nedan  

1. Utövar våld  

2. Diskriminerar   

3. Rättfärdigar och främjar eller uppmanar till sådant agerande som 

anges i 1 eller 2 eller  

4. motarbetar det demokratiska skicket 

 

En ytterligare tilläggsutredning ska nu arbetas fram utifrån personuppgifter 

och sekretess samt stödfunktioner för fördjupade granskningar.  

 

8 Ta fram ett underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens som 

Västerås stads samlade avhopparverksamhet behöver för att kunna 

väsentligt utöka sitt arbete kopplat till avhopp från klanbaserade kriminella 

nätverk och kriminella nätverk.   

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande hänvisar till yttrande från 

Individ och familjenämnden (IFN). 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 53 Dnr UAN 2020/01430-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion från (M) om att 
stoppa gängen 
Beslut 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden antar yttrandet daterat 2021-01-28 
som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat motionen ”Stoppa gängen” från 
Moderaterna (M) till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), 
Individ- och familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 
Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 
mellan nämnder och dess verksamheter har motionens åtta att-satser 
diskuterats och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de olika 
förvaltningarna. De att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds 
yttrande är besvarad i remissvar hos annan nämnd. Motionens att-satser har 
därefter fördelats mellan de olika förvaltningarna utifrån nämndernas 
ansvarsområde och utgör nämndens yttrande på motionen. 
Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 
kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 
av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 
hoppa av gängen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden antar yttrandet daterat 2021-01-28 
som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen 
Yrkanden 
Anders Duvkär (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Anders 
Duvkärs (L) yrkande, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar enligt det. 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Andreas Hultin 
Epost: andreas.hultin@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen  

 

Yttrande Motion från (M) om att stoppa gängen 
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat motionen ”Stoppa gängen” från 
Moderaterna (M) till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), 
Individ- och familjenämnden (IFN), Grundskolenämnden (GSN) och 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 
Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan 
mellan nämnder och dess verksamheter har motionens åtta att-satser 
diskuterats och bearbetats gemensamt av tjänstemännen i de olika 
förvaltningarna. De att-satser som inte besvarats i varje enskild nämnds 
yttrande är besvarad i remissvar hos annan nämnd. Motionens att-satser har 
därefter fördelats mellan de olika förvaltningarna utifrån nämndernas 
ansvarsområde och utgör nämndens yttrande på motionen. 
Genom motionen vill Moderaterna att Västerås stad tar ett samlat grepp om 
kriminaliteten och gängbildningen i syfte att försvåra och förhindra tillflödet 
av nya gängmedlemmar, försvåra flödet för gängen samt göra det lättare att 
hoppa av gängen. 

1. Utöka arbetet med att förhindra rekrytering av barn och unga till 
kriminella gäng, i samverkan med grundskolor och polismyndigheten. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig över denna att 
sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

2. Genomföra dialogmöten med föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper 
om kriminella gängs utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmötena 
ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig över denna att 
sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

3. Kartlägga förekomster av klanbaserade kriminella nätverk och 
förtryckande klanstrukturer inom Västerås, redovisat på stadsdelarnas 
geografiska upptagningsområde. I utredningen ska även de klanbaserade 
kriminella nätverkens tillvägagångssätt och metoder undersökas. 
Samverkan ska sökas med andra relevanta aktörer inom staden samt med 
rättsvårdande myndigheter. 

Individ och familjenämnden (NIF) yttrar sig över denna att sats utifrån 
berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 
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4. Skyndsamt återkomma med förslag på hur klanbaserade kriminella 
nätverk och förtryckande klanstrukturer kan bekämpas med offentliga 
insatser. Samverkan ska ske med andra relevanta nämnder samt 
Polismyndigheten. 

Individ och familjenämnden (NIF) yttrar sig över denna att sats utifrån 
berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

5. 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  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig över denna att 
sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

6. 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. 

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN) besvarar motionens 
att-sats enligt följande: 

Västerås stad, Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) och Individ och 
familjeförvaltningen (IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på cirka 
2,5 miljoner från Center mot våldsbejakande extremism, CVE, och 
Brottsförebyggande rådet för projektet “Uppsökande verksamhet för att 
motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 
samverkansprojekt”. Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av 
barn och unga, upp till 18 år, till våldsbejakande extremism och 
gängkriminalitet. Fältande socialsekreterare, fritidsgårdar, fritidsklubbar och 
familjecentrum kommer att vara navet i arbetet. I och med projektet kan nu 
mer uppsökande verksamhet kopplas på för att tidigt fånga upp barn och 
unga i riskzon. 

I projektet ingår att utveckla metoder, informationsmaterial och utbilda 
medarbetare inom olika verksamheter. Inom ramen för projektet kommer det 
att ske arbete för att öka samverkan med föräldrar, skola, föreningslivet, 
religiösa samfund, polisen med flera. Projektet löper över tre år och Västerås 
Stad kommer ansöka om ekonomiskt stöd även för resterande år. Utifrån 
projektmedel kommer fyra personer att anställas och placeringen blir 
tillsammans med de fältande socialsekreterarna. 

Projektet kommer att bedrivas gemensamt mellan NIFF och IFN.1 

Det ovan beskrivna projektet kommer att inrymma att-satsens 
”informationsinsats kring individens rättigheter i Sverige och klanbaserade 
strukturer” 

 
1 Projektansökan till CVE, dnr 2020/00295 samt bilagor till denna 
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Utbildningen inom grund- och gymnasieskola bygger på skollagen och 
respektive förordning (skolförordningen respektive gymnasieförordningen). 
Om det handlar om insatser riktade till elever så står det i skollagen att 
“Utbildningen ska [---] förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.”. Likaså ska utbildningen “utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling”. 
Dessa värden och mål är något som varje elev som går i skolan ska få med 
sig, oavsett vilken utbildning man går eller var man går den utbildningen. 
Utöver det finns det sedan inom gymnasieskolan ytterligare kunskaper som 
ska förmedlas i olika ämnen. I samhällskunskap 1 står det bland annat att “I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor 
som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna 
inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om 
barnets rättigheter.” 
Alla elever som påbörjar ett nationellt program inom gymnasieskolan läser 
minst en kurs i samhällskunskap där dessa frågor om makt, demokrati och 
mänskliga rättigheter utgör ett centralt tema.  
Huvudmannen för gymnasieskolan har rätt att fatta beslut om hur många 
timmar som ska läggas på en given kurs. I den kommunala huvudmannen är 
detta delegerat till rektor. Om rektor gör bedömningen att det finns ett behov 
av en fördjupad kunskap kring dessa frågor så kan rektor omfördela 
undervisningsresurser. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig frågande till hur 
bedömningen ska göras för vilka skolor som kan anses vara aktuella för en 
sådan insats, eller vilken organisation eller myndighet som ska göra en sådan 
bedömning?  
Det finns olika typer av offentlig statistik, som till exempel enheter som av 
Skolverket definieras som enheter som har särskilt svåra förutsättningar, och 
därmed kan ansöka om olika former av statsbidrag. Men att en skolenhet har 
särskilt svåra förutsättningar ur ett pedagogiskt perspektiv är inte samma sak 
som att skolenheten bedöms ha behov av ytterligare insatser kring 
klanbaserade nätverk eller behov av ytterligare stöttning kring individens 
rättigheter. 
Om det handlar om insatser till medarbetare inom skolväsendet så ser 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden positivt på en fortbildningsinsats 
till all personal som arbetar med barn och unga. En sådan insats skulle i så 
fall kunna genomföras i skolstaden Västerås regi, och i så fall för samtliga 
skolor, såväl fristående som kommunala. De fristående huvudmännen skulle 
i ett sådant fall erbjudas en sådan fortbildning, och det är inget som Västerås 
kommun kan tvinga skolor att delta i. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tycker att det är otydligt om den 
informationsinsats som motionen eftersträvar ska vara riktad till elever eller 
om den ska riktas till medarbetare på skolan 

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden finner att att-satsens förslag ryms 
inom/behandlas av det beskrivna projektet samt inom skolans grunduppdrag. 
7. Utreda om föreningar som mottar kommunala bidrag, hyr kommunala 
lokaler eller uppbär annat kommunalt stöd har organiserad koppling till 
av Polismyndigheten kända klanbaserade kriminella nätverk eller 
kriminella nätverk. I förekommande fall ska bidrag, annat stöd eller 
lokaluthyrning stoppas. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) yttrar sig över denna att 
sats utifrån berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 

8 Ta fram ett underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens 
som Västerås stads samlade avhopparverksamhet behöver för att kunna 
väsentligt utöka sitt arbete kopplat till avhopp från klanbaserade 
kriminella nätverk och kriminella nätverk. 

Individ och familjenämnden (NIF) yttrar sig över denna att sats utifrån 
berörda förvaltningars gemensamma synpunkter. 
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