
 

 

 

 

 

Stockholm 2017-12-12     

  

Justitieutskottets delegationsresa till Baltimore och Chicago 

den 28 oktober till 4 november 2017 

 

Inledning 
Justitieutskottet beslutade att med en delegation besöka Baltimore och Chicago i 

USA den 28 oktober till den 4 november 2017. Syftet med resan var att fördjupa 

sig i olika frågor inom utskottets beredningsområde, främst frågor rörande kampen 

mot organiserad brottslighet, gängbrottslighet, ungdomsbrottslighet samt 

brottsförebyggande arbete. 

 

Reseberättelse 
Besöket i Baltimore inleddes måndagen den 30 oktober med en genomgång av 

programmet med Johanna Lindquist och Andrea Sköldberg Gurney från den 

svenska ambassaden i Washington.  

Därefter besökte delegationen the Mayors Office of Criminal Justice och 

träffade där Director Andrew Vetter och Daisy Heartberg. Våld och skjutningar 

har ökat i hela USA och Baltimore är hårt drabbat. Baltimore har många fattiga 

invånare och staden har stora problem med rasism och segregation. År 2015 och 

2016 minskade antalet poliser i Baltimore men staden lägger nu mer resurser på 

polisen och 2017 har antalet polisanställda inte minskat. Vid sidan av polisens 

arbete finns andra program för att minska kriminaliteten, ex. Safe Street och Cure 

Violence. Under mötet fördes även samtal om att förtroendet för polisen generellt 

är lågt i Baltimore och att det är viktigt att bygga upp polisens förtroende. I april 

2015 dog en ung svart man vid namn Freddie Gray vid ett polisingripande. Den 

händelsen ledde till stora oroligheter i Baltimore.  

Vid besöket hos Johns Hopkins Center for the Prevention of Youth Violence 

senare under dagen fick delegationen även träffa representanter från Johns 

Hopkins School of Public Health och Maryland State Department of 

Education. Temat var förebyggande åtgärder när det gäller ungdomsbrottslighet 

och ungas delaktighet i gängbrottslighet. Ett av problemen är den stora 

segregationen i skolorna i USA. Representanterna berättade bl.a. om hur de statliga 

skolorna i Maryland arbetar med närpoliser som är kopplade till skolorna och hur 

stor betydelse elevernas närvaro i skolan har för arbetet med att minska 

kriminaliteten bland eleverna. Det är också av stor vikt att skolorna har tydliga och 



 

 

 

 

 

 

 

 

enkla regler för hur man uppför sig i skolan samt att skolan uppmuntrar gott 

uppförande. En annan sak som forskarna har tittat närmare på var de långa 

skolloven som i vissa fall bidrar till att eleverna uppför sig sämre när de kommer 

tillbaka till skolan.   

Efter lunch samma dag besökte delegationen the Circuit Court for Baltimore 

City’s Juvenile Justice Facility. Huset, som har öppet dygnet runt, är en “one-

stop-shop” där polis, åklagare, advokater, socialarbetare m.m. arbetar tillsammans. 

Olika representanter från verksamheten berättade om hur man arbetar med unga 

som begått mindre allvarliga brott och hur man arbetar med att förhindra återfall. 

Vilka som får komma till dem avgörs inte av den misstänktes ålder utan hur 

allvarlig brott personen misstänkts för. Man försöker tidigt hitta dem som har 

anslutit sig till gängkriminalitet. Kvinnliga gäng ökar. I vissa fall kan familjer få 

hjälp med att flytta så att deras barn ska kunna komma ifrån kriminalitet. 

Delegationen fick även träffa domare från ungdomsdomstolen och poliser som 

arbetar med tung gängrelaterad brottslighet.  

På kvällen åt delegationen middag med Göran Lithell, andre man vid svenska 

ambassaden i Washington. Middagen inleddes med att Göran Lithell höll ett 

kortare föredrag om den inrikes politiska situationen i USA och föredraget följdes 

av frågor och diskussioner. 

Den 31 oktober 2017 besökte delegationen Baltimore Police Department. 

Besöket inleddes med att Commissioner Kevin Davis hälsade delegationen 

välkommen och sedan följde kortare föredrag av en rad olika polischefer. Temat 

var hur Baltimore Police Departement arbetar med att förebygga kriminalitet och 

då främst organiserad brottslighet, gängkriminalitet och ungdomsbrottslighet. 

Baltimore är en segregerad stad som har stora problem med skjutningar och 

narkotika, främst heroin. Förra året dog 800 i överdoser och siffran befaras bli 

högre i år. I USA finns 46 % av världens alla vapen. I år har Baltimore haft ca 600 

skjutningar, varav nästan 300 med dödlig utgång. Baltimore var tidigare en 

industristad och har på senare år haft stora ekonomiska problem. Ekonomin är nu 

på uppgång. Baltimore har även stora problem med kriminella gäng. Det krävs mer 

än polisens arbete för att lösa våldet, andra myndigheter måste också ta sitt ansvar. 

Delegationen fick även besöka sambandscentralen där polisen bevakar de ca 800 

kameror som polisen har tillgång till i Baltimore. 1 500 av Baltimores poliser har 

kameror på sig och målet är att samtliga poliser ska utrustas med kameror. Besöket 

avslutades med ett besök på Baltimore Police Departements eget polismuseum.  

Delegationen besökte samma dag National Association for the Advancement of 

Colured People (NAACP). Temat för besöket var situationen för afroamerikaner 

och hur den gruppen genom historien och i nutid har drabbats av polisvåld och 

diskriminering av rättsväsendet. NAACP arbetar för att minska diskrimineringen 

och för att öka medvetenheten om problematiken kring detta. Man arbetar även för 

att ta bort dödsstraffet i USA. 

Efter besöket på NAACP reste delegationen vidare till Chicago. 

Besöket i Chicago inleddes den 1 november med ett möte på University of 

Chicago, Crime Lab. Chicago har stora problem med våld och vapen. 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

mördades 764 personer i Chicago, vilket var en ökning med 58 procent från året 

innan. Medarbetarna berättade för delegationen om hur de arbetar med data, 

statistik och forskning för att förbättra förståelsen för hur man kan minska 

kriminalitet och våld. Forskningen har bl.a. visat i vilka områden som våldet och 

skjutningarna ökade mest och att de flesta misstänkta har haft tidigare kontakter 

med rättsväsendet. 

Därefter hade delegationen ett lunchmöte med representanter från University of 

Illinois, Chicago, Cure Violence. Cure Violence är en organisation vars idé är att 

se på kriminalitet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Grundaren till organisationen var 

själv epidemiolog och tanken är att arbeta mot kriminaliteten såsom man arbetar 

för att stoppa en epidemi. Deras medarbetare, som ofta är f.d. kriminella, arbetar 

med att upptäcka och förhindra konflikter i de områden de är uppväxta i. De 

försöker att så tidigt som möjligt identifiera de individer som  riskerar att hamna i 

kriminalitet och våld. Därefter görs en personlig plan för att stötta personen att 

komma ifrån kriminalitet. De menar att deras metoder medför en minskning av 

våldet med 70 procent.  

Efter lunch träffade delegationen Chicago Police Departement. Delegationen 

fick lyssna till hur Chicago Police Departement arbetar mot gängkriminalitet. Över 

70 procent av våldsbrotten i Chicago är relaterat till gäng. Det finns ungefär 300 

olika gäng i Chicago och 150 000 gängmedlemmar. Det är dock bara en mindre 

del av dessa som är tungt kriminella. Det är inte olagligt att tillhöra ett gäng men 

det kan påverka straffets längd. Ett första steg att komma till rätta med 

gängproblematiken är att identifiera de ungdomar som befinner sig i riskzonen. 

Polisen kan inte ensam göra jobbet, hela samhället måste hjälpa till. 

Gängstrukturerna har förändrats genom åren, nuförtiden är lojaliteten ex. inte lika 

stark och det finns situationer där rivaliserande gäng arbetar tillsammans. Mycket 

av kommunikationen inom och mellan gängen sker på olika sociala medier.  

Forskning visar att lagföring och stränga straff inte minskar våldet. Det är viktigt 

att människors möte med polisen är positivt, polisen måste behandla människor 

med respekt och på ett rättvist sätt. Polisens beteende påverkar förtroendet för 

polisen. Tillfälle fanns sedan för delegationen att ställa frågor och diskutera 

gemensamma strategier och erfarenheter. 

Det sista mötet för dagen var på Chicago Public Schools där delegationen fick 

träffa säkerhetschef Jadine Chou. Chicago Public Schools har ca 360 000 elever 

och av dessa elever lever 95 procent i fattigdom. Chicago Public Schools har under 

en längre tid haft problem med att många av eleverna var inblandade i olika sorters 

kriminalitet. Jadine Chou berättade engagerat om hur hon tillsammans med sina 

medarbetare på ett systematiskt sätt har arbetat med att vända den negativa trenden. 

Hon poängterade vikten av att elevers närvaro i skolan. För att hjälpa elever att 

komma till skolan har hon bl.a. anställt personer som finns placerade längs 

skolvägen, s.k. Safe Passage workers. Många bråk börjar på t.ex. Facebook och 

det är därför viktigt att hålla koll på vad som pågår på olika sociala medier. Hot av 

olika slag måste följas upp. Förra året följdes 314 fall upp av hennes anställda, 

genom s.k. interventions. Om ett hot framställs på sociala medier åker skolans 

säkerhetspersonal hem till eleven som framfört hotet och konfronterar hen samt 

informerar föräldrarna. På detta sätt har antalet incidenter minskat drastiskt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

På kvällen valde delar av delegationen att följa med på en guidad tur av Chicagos 

arkitektur av Lena Hansson. 

Torsdagen den 2 november inleddes med ett möte med Sunshine Gospel 

Ministries, Center for Urban Engagement at Wheaton College. Här fick 

delegationen möta personer som på olika sätt engagerat sig för att hjälpa personer 

att lämna kriminalitet eller förhindra personer att hamna i kriminalitet. Deras 

budskap var att det är samhället som måste förändras, inte människorna som lever 

där. Lever man i ett område som är särskilt utsatt och samhället misslyckas med 

att ge skydd åt sina medborgare är det en logisk konsekvens att många hamnar i 

kriminalitet. Många blir traumatiserade av det våld som pågår runt omkring dem. 

Endast 20 procent av morden och 2 procent av skjutningarna i Chicago blir 

uppklarade. Det är viktigt att ungdomarna utbildar sig och att de får arbete. 

Organisationen hjälper även äldre personer att få arbete genom olika program och 

utbildningar. 

Därefter åkte delegationen till Cook County Jail och fick en rundtur i delar av 

häktet samt information om hur bl.a. intaget och placeringen av intagna går till på 

häktet. Häktet är ett av de största i hela USA och rymmer ca 9 000 fångar. Isolering 

förekommer inte, det förbjöds den 1 januari 2016. 

Efter besöket på häktet åkte delegationen till Cook County Sheriff Office där 

delegationen fick information från flera av de anställda. De pratade bl.a. om hur 

de arbetar med att engagera medborgarna och hur de arbetar förebyggande genom 

att bygga upp en relation med invånarna. Exempel på sådant arbete är att polisen 

regelbundet besöker skolor. De arbetar även med något som kallas ”Coffee with a 

cop”, där polisen bjuder på en kopp kaffe och samtalar med invånarna. Vidare så 

anordnar polisen sommarläger för ungdomar. En av orsakerna till USA stora 

problem med skjutningar är den stora tillgången på vapen. För att stoppa 

kriminaliteten är det viktigt att på ett tidigt stadium få tag på de personer som är 

på väg in i kriminalitet. När de är så gamla som 18-19 år är det många gånger för 

sent. Delegationen fick avslutningsvis en visning av en SWAT buss med 

tillhörande utrustning.  

På kvällen den 2 november var delegationen bjuden på middag hos Greenfelder 

Attorneys och blev mottagna av Beata Krakus från Swedish American 

Chamber of Commerce, Chicago. På middagen talade Pat Cotter som tidigare 

arbetat som bl.a. District Attorney i New York. Här gavs tillfälle att ställa frågor 

och diskutera skillnaderna mellan det svenska och amerikanska rättssamhället.  

Den sista dagen i Chicago, den 3 november, åkte delegation till Elgin Police 

Departement. Delegationen välkomnades av Deputy Chief Colin Fleury. Elgin 

är en stad strax utanför Chicago med ca 110 000 invånare. Delegationen fick ta del 

av en rad föredrag om hur polisen i Elgin sedan 90-talet arbetat för att minska 

kriminaliteten. De pratade mycket om att polisen måste arbeta för att skapa nära 

band mellan polis och invånare. Ett konkret exempel på det är att polisen i Elgin 

köpte ett antal hus i särskilt utsatta områden där polismän med sina familjer fick 

bosätta sig. Projektet kallas the Resident Officer Program of Elgin (ROPE). 

Tanken var att relationen och förtroendet till polisen skulle stärkas genom att 

polismännen bodde i närområdet. Tillsammans med de boende kan polisen lättare 



 

 

 

 

 

 

 

 

identifiera de problem som fanns och komma med långsiktiga lösningar. Det var 

inte smärtfritt de första åren men med tiden har resultaten kommit. Vidare så 

arbetar polisen i Elgin med att bygga relation med de äldre i samhället och med 

barnen. Bl.a. så besöker polismän regelbundet skolor så att barnen ska få lära känna 

polisen och på så sätt få förtroende för dem. Delegationen fick även en rundtur i 

de områden där polisernas hus låg och fick tillfälle att vara med på en skola när 

polisen kom på ett av sina besök.   

Avslutningsvis samma dag besökte delegationen The Medill Justice Project, 

Northwestern University. Programmet drivs av Professor Alec Klein 

tillsammans med några journaliststudenter. De arbetar med undersökande 

journalism och undersöker potentiellt felaktiga domar och systemfel inom 

rättsväsendet. De berättade att de får många förslag på projekt och att de noga 

utreder vilka projekt de väljer att gå vidare med. Diskussionen efteråt handlade till 

stor del om mediernas framtida roll, och då särskilt vilket plats undersökande 

journalism kan få eller kan ta sig och svårigheten med att ta betalat för nyheter. 

Även medias förhållande till rättsväsendet diskuterades. 

 

Uppfyllande av syftet med resan 
 

Delegationen sammanfattande bedömning är att resan uppfyllde det på förhand 

angivna syftet med resan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Deltagare 

Tomas Tobé (M) delegationsledare 

Mats Pertoft (MP) 

Krister Hammarbergh (M) 

Anti Avsan (M) 

Petter Löberg (S) 

Andreas Carlson (KD) 

Lawen Redar (S) 

Pål Jonson (M) 

Gustaf Lantz (S) 

Från utskottets kansli deltog två tjänstemän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Program 

 

Lördagen den 28 oktober 

Avresa från Stockholm till Baltimore. 

 

Söndagen den 29 oktober 

Fria aktiviteter. 

 

Måndagen den 30 oktober 

08.30 – 09.30 

Frukost och information från  Johanna Lindquist och Andrea Sköldberg Gurney 

från svenska ambassaden i Washington. 

10.00 – 11.00 

Möte med Mayor’s Office of Criminal Justice, Director Andrew Vetter och Daisy 

Heartberg. 

11.00 

Transport med abonnerad buss. 

11.30-12.30 

Möte med 

Dr. Elise Pas (Associate Scientist, Johns Hopkins Center for the Prevention of 

Youth Violence),  

Dr. Philip Leaf (Director, Johns Hopkins Center for the Prevention of Youth 

Violence),  

Dr. Kristine Larson (Postdoctoral Research Fellow, Johns Hopkins Bloomberg 

School of Public Health),  

Mr. Michael Muempfer (Lead Specialist Student Behavior and School Climate at 

Maryland State Department of Education) 

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-prevention-of-youth-violence/
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-prevention-of-youth-violence/


 

 

 

 

 

 

 

 

Theme: Preventive approaches with regards to youth crime, violence and 

involvement with gang related crimes. The intersection between the American 

school system and criminal justice system. 

12.30-13.30  

Lunch. 

13.30 

Transport med abonnerad buss. 

14.00-16.00 

A tour with the Circuit Court for Baltimore City´s Juvenile Justice Facility. 

16.00-17.00 

Meeting with the Judiciary                       

Judge Robert Kershaw, Judge in Charge Juvenile (Juvenile Docket) 

Judge Charles Peters, Judge in Charge Criminal (Criminal Docket) 

Judge James Green, District Court of Maryland, Baltimore City (Gang Activity) 

Baltimore City Police Department Representative (Crime Prevention – Gang 

Activity) 

17.00 

Promenad till hotellet. 

17.15-18.15 

Valfri aktivitet. 

18.15 

Transport med abonnerad buss. 

18.30-21.00 

Middag på The Fork and Wrench 

DCM at Embassy of Sweden, Mr. Göran Lithell medverkar. 

21.00 

Transport med abonnerad buss till hotellet. 

Tisdagen den 31 oktober 

Utcheckning från hotellet.  

Väskorna lämnas i den abonnerade bussen utanför hotellet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

Transport. 

09.30-12.00 

09.30               Opening remarks from Commissioner Davis 

09.45                Photos with committee members and PC 

10.00                Chief Martin- Consent Decree/Reform Efforts 

10.30                Chief Robinson/Inspector Worley-Patrol efforts to address crime 

and its prevention 

11.00                Chief Branford/Inspector Bauer-CIB Investigative efforts to 

address Juvenile, Gang related crime 

11.30                Chief Hyatt-Briefing on school related shootings 

(training/prevention) 

11.50                Tour of HQ- Foxtrot 

 

Theme: How the Baltimore Police work to prevent crime, in particular with 

regards to organized, gang-related and juvenile crime. 

12.00-13.30 

Transport med abonnerad buss och lunch. 

13.30-15.00 

Meeting with National Association for the Advancement of Coloured People 

(NAACP) 

Ms. Ngozi Ndulue (Senior Director of Criminal Justice Section)  

Ms. Krystal Wilson (Criminal Justice Program Specialist) 

 

Theme: Situation for African – Americans, Police Violence and the Criminal 

Justice System 

15.00 

Transport med abonnerad buss till flygplatsen. 

Baltimore-Chicago 17.09 – 18.22 med flyg UA 473  

Transport till hotellet. 

Fria aktiviteter under kvällen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 1 november  

08.30 

Transport. 

09.00-11.00 

Meeting with University of Chicago, Crime Lab 

 

U Chicago Crime Lab seeks to improve our understanding of how to reduce 

crime and violence by helping government agencies and non-profit organizations 

rigorously evaluate new pilot programs.  

11.00 

Promenad. 

11.15-12.30 

Lunch meeting: University of Illinois, Chicago, Cure Violence, Cameron 

Safarloo and Jalon Arthur 

 

Cure Violence stops the spread of violence by using the methods and strategies 

associated with disease control – detecting and interrupting conflicts, identifying 

and treating the highest risk individuals, and changing social norms – resulting 

reductions in violence of up to 70%.  

12.40 

Transport med abonnerad buss. 

13.00-15.15 

Meeting with Chicago Police Department,  

Steven Caluris (Deputy Chief) 

Brad Entler (FBI Intelligence Analyst, CPD liaison) 

Jeff Jones, (FBI Intelligence Analyst, CPD liaison)  

15.30-16.30 

Meeting with Chicago Public Schools Director of Security and Safety 

Director Jadine Chou 

17.00 

Chicago Architecture Tour 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Lena Hansson 

 

Torsdagen den 2 november 

08.30 

Transport med abonnerad buss. 

09.00-11.00 

Meeting with Wheaton College and Sunshine Enterprises 

Noah Toly, Ph.D., Professor of Politics and International Relations, Director for 

the Center of Urban Engagement,  

Faith-based community program on prevention 

11.00 

Transport med abonnerad buss. 

11.30-12.30 

Cook County Jail Tour  

12.30 

Lunch. 

13.30-15.00 

Meeting with Cook County Sheriff´s Police Office 

Deputy Chief Mike Anton   

15.00 

Transport med abonnerad buss. 

17.00-19.30 

Dinner reception at Greensfelder Attorneys hosted by Beata Krakus, Swedish 

American Chamber of Commerce, Chicago 

Speaker: Pat Cotter, previous NYC District Attorney  

19.30 

Transport med abonnerad buss till hotellet. 

 

Fredagen den 3 november 

09.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Transport med abonnerad buss. 

10.30-13.30 

Meeting and lunch with Elgin Police Department 

Deputy Chief Fleury 

14.30 

Transport med abonnerad buss. 

15.30 

Meeting with The Medill Justice Project 

Professor Alec Klein, Director 

 

Lördagen den 4 november 

Hemresa till Stockholm. 

 

Söndagen den 5 november 

Ankomst till Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


