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Yrkande angående Rapporten ”FINNS DET EN 
TYSTNADSKULTUR I GÖTEBORGS STAD 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att med högsta prioritet föreslå konkreta och 

omedelbara åtgärder för att säkerställa tryggheten för våra anställda som utsätts för 

olaga hot och otillbörlig påverkan.   

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att med högsta prioritet sammankalla samtliga 

chefer i berörda verksamheter för tydlig genomgång (muntlig och skriftlig) av den 

allvarliga situationen, av stadens tydliga, beslutade och lagstadgade hållning samt 

stadens värderingar. Detta måste också inkludera tydliga konsekvenser vid avvikelse 

samt erforderlig stöttning i arbetet. 

3. Kommunstyrelsen aktiverar Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och 

civilt försvar 2021-2023, med anledning av allvarlig samhällsstörande verksamhet 

och att staden redan befinner sig i en extraordinär händelse. 

 

Yrkandet 

Anna Ekströms externa granskning och rapport, FINNS DET EN TYSTNADSKULTUR 

I GÖTEBORGS STAD, ger en mycket allvarlig och tydlig bild av hoten mot och 

arbetssituationen för många av stadens medarbetare:  

”Anledningen till varför man inte vill anmäla händelser är främst för att man är rädd för 

repressalier från kriminella strukturer. Många anställda är också osäkra på vad 

arbetsgivaren kan ge för stöd om man faktiskt anmäler. Flera av de intervjuade tycker 

också att arbetsgivarens hållning gällande vilka händelser som bör anmälas är otydlig 

och att det finns en uppfattning om att anställda i staden ska tåla en hel del. Det finns 

också en organisatorisk tystnad och medarbetare uttrycker att de blir tystade av chefer 

när de ger sin bild av läget i olika verksamheter och områden i staden. Det finns också 

medarbetare som missbrukar sin anställning, för egen eller andras vinning, och som gör 

vad de kan för att tysta ner det.” 

Situationen har varit allvarlig under lång tid och delar av politiken har tyvärr valt att tona 

ned och tona bort larmsignalerna. Kommunens passivitet inför det odemokratiska 

parallella samhällets frammarsch skadar allvarligt våra anställda, skadar alla de utsatta 

barn, unga och kvinnor som är i stort behov av hjälp och stöd och skadar vårt 

demokratiska samhälle. Från Demokraternas sida har vi varit tydliga med den ohållbara 

situationen och föreslagit åtgärder.      
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Arbetet med att säkerställa att alla anställda i Göteborgs Stad kan arbeta tryggt måste nu 

ges högsta prioritet. Samarbetet mot alla former av olaga hot och repressalier mot 

anställda, tillsammans med polismyndigheten, civilt försvar och rättsvårdande 

myndigheter, måste utökas och leda till direkta, kända och uthålliga stödinsatser för de 

enskilda medarbetare som drabbas.        

Det behövs också en omedelbar sammankallning av samtliga chefer i utsatta 

verksamheter för en tydlig, muntlig och skriftlig, genomgång av den allvarliga 

situationen, av stadens tydliga, beslutade och lagstadgade hållning samt stadens 

värderingar. Detta måste också inkludera tydliga konsekvenser vid avvikelse samt 

erforderlig stöttning i arbetet. 

Rapporten ger en tydlig bild av allvarlig samhällstörande verksamhet och att utsatta delar 

av stadens verksamhet redan befinner sig i en extraordinär händelse. Därför måste staden 

aktivera Göteborgs plan för krisberedskap och civilt försvar. 

   


