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Initiativärende – Aktivera kommunens krisledningsfunktion för att stoppa gängvåldet
Det gängkriminella våldet har berövat en människa livet. En skjutning på öppen gata i centrala Borås
under en tidig vardagskväll. Ytterligare en gängrelaterad skjutning i centrala Borås den här hösten.
Gängkriminaliteten och skjutningarna i centrala Borås utgör en allvarlig samhällsstörning. Våldet
drabbar inte bara enskilda människor, det påverkar hela samhället. Det göder otrygghet. Gängvåldet
är ett hot mot vårt samhälle.
Nu behöver kommunen krisinsikt. Samtliga kommunens nämnder och bolag behöver sudda ut
organisationsgränser och i samverkan kraftsamla för att komma till bukt med händelseutvecklingen
och de bakomliggande orsakerna. För att få verklig effekt i det arbetet behöver Borås Stad ha en
aktiverad krisledningsfunktion – som under en överskådlig framtid samordnar kommunens insatser.
I Borås Stads styrdokument, Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser
föreligger ett antal bedömningskriterier för när förstärkt stabsläge på centralnivå kan tillämpas.
Bedömningskriterierna är:
”- Ordinarie ledningstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens krav
- Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
- Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
- Stort informationsbehov
- Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område”
Den samhällsstörning som gängkriminalitet och skjutningar på öppen gata utgör möter samtliga
bedömningskriterier.
Första steget i en aktiverad organisation bör vara att involvera samtliga förvaltningschefer och
berörda bolagschefer. Kommunstyrelsen föreslås uppdra stabsfunktionen att tillsammans med
förvaltningscheferna ta fram handlingsplaner för hur kommunen kan vända utvecklingen i våra två
särskilt utsatta områden. I kommande steg behöver såväl civilsamhälle, näringsliv som andra
myndigheter aktiveras i arbetet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Stadsdirektören uppdras att aktivera en krisledningsfunktion i form av förstärkt stabsläge på central
nivå, för att hantera den allvarliga samhällsstörning som gängvåldet utgör.
Stabsfunktionen uppdras att tillsammans förvaltningschefer ta fram handlingsplaner för hur vi
tillsammans kan vända utvecklingen i våra särskilt utsatta områden, för att på sikt bryta gängens
möjligheter till nyrekrytering, samt
Bjuda in civilsamhällets aktörer och näringsliv till ett möte för att diskutera hur samhället tillsammans
kan vända utvecklingen.
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