
Yrkande angående – visselblåsarfunktion mot 
tystnadskulturen 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningar för införandet av en externt 
placerad visselblåsarfunktion för tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta 
verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet. I uppdraget ingår 
att säkerställa att inkomna tips, efter behandling av externt upphandlad aktör, skickas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Yrkandet 
 
Genom rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?” har det – återigen – konstaterats att 
Göteborgs Stad lider av strukturella, kulturella och allvarliga problem med tystnadskultur. Vilka de 
exakta orsakerna till uppkomsten av denna tystnadskultur är ännu inte klargjort. För oss 
socialdemokrater tycks det dock finnas ett antal samvarierande faktorer: ett överdrivet fokus på 
kommunalt varumärkesbyggande har skapat en kultur där det negativa ska skylas under mattan, den 
allt kraftigare segregationen har förråat situationen i utsatta och särskilt utsatta områden, den svåra 
gängkriminaliteten har ökat hotbilden mot stadens verksamheter, en pressad ekonomisk situation har 
skapat ett hårt klimat i många förvaltningar och dåligt ledarskap – i flera led – har omintetgjort en 
välfungerande linje. Sammantaget har konsekvenserna nått kritisk nivå; medarbetare i Göteborgs stad 
har drabbats av repressalier för verklighetsbeskrivningar, den sanna situationen i utsatta och särskilt 
utsatta områden har tystats ner, kriminella har tillåtits påverka anställdas yrkesutövning och 
verksamhet har – av rädsla - anpassats för att inte störa den organiserade brottsligheten.  
 
Sedan 2011 har Göteborgs Stad en visselblåsarfunktion mot oegentligheter, som inrättats efter 
avslöjanden om jäv och personlig vinning. Rent teoretiskt kan hävdas att samma funktion skulle kunna 
användas för att avslöja missförhållanden med koppling till kriminalitet och tystnadskultur, men en 
sådan slutsats kan rimligen inte dras efter den senaste tidens rapporter – visselblåsarfunktionen har inte 
fångat upp tystnadskulturens tendenser i den kommunala verksamheten. Den nuvarande funktionen 
tjänar medborgarna väl i arbetet med att motarbeta korruption, men staden stipulerar också tydligt att 
visselblåsarfunktionen inte ska beröra annat än de högsta cheferna och de högsta politikerna. Detta, 
ihop med allmänna begränsningar om att tips ej bör röra synpunkter på verksamhetsplanering och 
ledarskap, innebär att åtgärder måste vidtas.  
 
Vi föreslår därför att utreda inrättandet av en ny visselblåsarfunktion, externt placerad, för tips och 
allvarliga synpunkter som rör misstänkta oegentligheter, tystnadskultur och bristande ledarskap med 
koppling till kriminalitet. En väsentlig skillnad är att tips ska kunna beröra även chefsled under den 
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högsta ledningen och att tipsen ska skickas direkt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Denna 
nya visselblåsarfunktion bör därmed även kunna användas som ett sätt för medarbetare, som 
misstänker att rapporter och signaler från verksamheterna inte tas på allvar, att tala direkt och anonymt 
förmedla sin bild till ansvariga politiker. Utan rätt information blir det omöjligt för de folkvalda att ta 
itu med Göteborgs problem och förbättra situationen i utsatta och särskilt utsatta området. Vår 
förhoppning är att visselblåsarfunktionen, förutom att öka transparensen och motarbeta skadlig 
förvaltningskultur, kan bidra i det arbetet. 
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