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Svar på remiss från kommunstyrelsen. 
Handlingsplan för att motverka tystnadskultur 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.  

2. Trafiknämnden översänder bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2022 gett kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans 
med övriga nämnder och styrelser, ta fram en strategi och handlingsplan med konkreta 
åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas samt att ta fram en modell 
för att strukturerat och systematiskt följa utvecklingen.  

Trafiknämnden är positiva till att stadsledningskontoret leder ett staden-övergripande 
arbete med att skapa gemensam struktur, kunskap och verktyg för att motverka 
tystnadskultur vilket i sin tur leder till minskad risk för oegentligheter. För att nå 
framgång i detta arbete krävs ett hela-staden-perspektiv, en tydlig struktur samt ett 
enhetligt användande av begrepp inom området. Trafiknämnden ser att de föreslagna 
lokala kompetensteamen är en framgångsfaktor för att motverka risken att de olika 
områdena HR, säkerhet och ledning och styrning arbetar i parallella spår.  

Trafiknämnden har ett pågående arbete med att skapa en gemensam grund vad gäller 
ledarskap och organisationskultur med ett speciellt fokus på bemötandefrågor. Att skapa 
organisatoriska förutsättningar för detta är en utmaning som kräver uthållighet. Det krävs 
strukturer, resurser samt möjlighet för att kunna utöva ett närvarande ledarskap. Att 
utveckla en önskad gemensam organisationskultur bidrar till att chefer och medarbetares 
tillitsfullhet och trygghet i att anmäla händelser som otillåten påverkan och motverkar 
därmed riskerna för tystnadskulturer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden bedömer att det för att följa handlingsplanen krävs att tid avsätts. Detta 
både för att skapa struktur för arbetet men också för att genomföra de utbildningar som 
föreslås. Detta bedöms kunna hanteras inom grunduppdraget. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Strategiska metoder för att förhindra otillåten påverkan och tystnadskultur ökar 
beredskapen och möjligheten att agera, förebygga och hantera den typen av händelser. På 
så vis ökar möjligheten till ett jämlikt samhälle.  

Samverkan 
Remissvar är samverkat lokalt.  

Bilagor 
1. Remissvar - Handlingsplan för att motverka tystnadskultur 

2. Remiss - Svar på remiss från kommunstyrelsen. Handlingsplan för att 
motverka tystnadskultur 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har i budget 2022 gett kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans 
med övriga nämnder och styrelser, ta fram en strategi och handlingsplan med konkreta 
åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas samt att ta fram en modell 
för att strukturerat och systematiskt följa utvecklingen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022 att skicka stadsledningskontorets förslag på 
remiss. Trafiknämnden har fått stadsledningskontorets förslag på remiss med information 
om att remissvar ska inbegripa lokal facklig samverkan. Remissvaret ska vara 
stadsledningskontoret tillhanda senast 4 november. 

Beskrivning av ärendet 
Handlingsplanens syftar till att motverka att tystnadskulturer uppstår och vidmakthålls i 
Göteborgs Stad. Utifrån den kartläggning som stadsledningskontoret har genomfört 
angående bakomliggande orsaker till tystnadskulturer och nuvarande behov för att 
motverka dessa har planen indelats i tre fokusområden med tillhörande insatser som 
tillsammans visar hur stadens nämnder och styrelser ska prioritera för att motverka 
tystnadskulturer 

• Ökad tydlighet och struktur 
• Ökad kompetens 
• Stärkt ledarskap och organisationskultur.  

 
Stadsledningskontoret har tillhandahållit en mall för besvarande av remiss, se bilaga 1, i 
vilken trafikkontoret skrivit in sina synpunkter.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret är positiva till stadsledningskontorets förslag till handlingsplan. 
Bedömningen är att valda fokusområden är relevanta och trafikkontoret ställer sig särskilt 
positiva till insatserna 

• Förstärka ett önskat och gemensamt ledarskap  
• Utveckla lokala kompetensteam 
• Tydliggöra och förenkla processtödet för anmälan vid händelser kopplade till 

otillåten påverkan  
• Skapa en mer ändamålsenlig styrning genom att ta fram en samlad riktlinje för 

mutor, gåvor, jäv och representation  

Trafikkontoret anser dock att risker som finns inom de stadsutvecklande förvaltningarna 
inte synliggörs i tillräcklig grad och att dessa förvaltningar inte omfattas av 
handlingsplanens insatser i tillräcklig grad. 

 

 

Christina Malmberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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