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Uppdrag att avveckla tystandskultur och 
förstärka personalens säkerhet  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd antecknar förvaltningens redovisning av uppdragen 

att avveckla tystandskulturen och förstärka personalens säkerhet till protokollet. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar de ovanstående uppdragen fullgjorda. 

Sammanfattning  
Nämnden har gett förvaltningen flera uppdrag kopplat till att avveckla tystnadskultur, 

personalens säkerhet och otillåten påverkan. 

Frågor kopplade till personalens säkerhet och att avveckla tystnadskultur har varit en 

prioriterade fråga sedan starten av förvaltningen. Utbildning och stöd såsom metodstöd, 

rutiner och ledarfilosofi finns framtaget för att fortsätta arbetet med att förstärka 

personalens säkerhet och skapa en god arbetsmiljö. Förvaltningen kommer också 

fördjupa sitt samarbete med AB Framtiden för att samverka i brottsförebyggande arbete 

omkring de lokaler som förvaltningen använder i utsatta och särskild utsatta områden 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekonomiska 

dimensionen, då de åtgärder som hittills genomförts som en följd av uppdragen har rymts 

inom ram. Däremot ser vi framöver att staden genom framtagandet av flera program, 

planer, handlingsplan riktlinjer och policys medför ökat arbetet och kräver utökade 

resurser för förvaltningen med frågor kring tystnadskultur, otillåten påverkan, personalens 

säkerhet och trygghetsskapande och brottförebyggande arbete.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Personer med funktionsnedsättning har rätt till trygghet, i och utanför hemmet och mål 

nummer fyra i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktions-

nedsättningar är att leva ett tryggt liv på lika villkor som andra. Personer med funktions-

nedsättning är ofta mer beroende av sin omgivning än andra och kan därför ha svårt att 

värja sig från kränkningar, hot och våld och otillåten påverkan.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Stab, kommunikation och säkerhet 
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När frågan om hot och våld och otillåten påverkan kopplat till personalens arbetsmiljö är i 

fokus bidrar det till att sätta fokus även på våra målgruppers rätt till tryggt liv. 

Förebyggande åtgärder och åtgärder i en akut kris både för personal och brukare går hand 

i hand för att skapa bra arbetsmiljö och tryggt liv för dem vi är till för. 

Samverkan  
Uppdragen och åtgärder kopplade till åtgärder har samverkats i förvaltningens arbets-

miljögrupp. Information lämnades på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 

14 september 2022 och lämnas även den 12 oktober 2022.  

Bilagor  
1. Protokollsutdrag 2021-12-15 § 240  

2. Tjänsteutlåtande samt bilagor 2021-12-15  

3. Ledarfilosofin i förvaltningen för funktionsstöd 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd gav i september 2021 förvaltningen fem uppdrag vilka syftar 

till att avveckla tystnadskulturen och förstärka personalens säkerhet. Två uppdrag har 

redan återrapporterats (se bilagor 1 och 2). Detta ärende återrapporterar de kvarvarande 

tre uppdragen. Nämnden har också att svara på remiss på förslag till handlingsplan mot 

tystnadskultur till kommunstyrelsen (dnr N161-1076/22). Då ärendena har flera 

beröringspunkter är vissa delar av tjänsteutlåtandena identiska. 

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 § 847 att ge stadsledningskontoret (SLK) i 

uppdrag att tillsätta en extern granskning av tystnadskultur inom Göteborgs Stads 

förvaltningar och bolag med särskild fördjupning för förvaltningar inom det sociala 

området, att redogöra för stadsledningskontorets egen bedömning av omfattning av 

tystnadskultur inom stadens organisation samt att inhämta bedömning från i synnerhet 

förvaltningar inom sociala området gällande deras bedömning av omfattning av 

tystnadskultur. Den externa granskningen pågick under mars-juni 2021 och resulterade i 

en rapport. Som en följd av rapportens resultat fick stadsledningskontoret i september 

2021 ett flertal uppdrag för att komma till rätta med problemen, bland annat ta fram 

fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt otillåten påverkan i 

stadens verksamheter för att bättre kunna förstå bakomliggande orsaker samt vad som 

brister i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur. Stadslednings-

kontoret har också fått i uppdrag att utifrån dessa lägesbilder återkomma med förslag på 

åtgärder och lämpliga målsättningar. För närvarande är ett förslag till handlingsplan för 

att motverka tystnadskultur på remiss i stadens förvaltningar och bolag.  

Nämndens fem uppdrag till förvaltningen 

Rapportens resultat ledde också till att nämnden för funktionsstöd under hösten gav 

förvaltningen fem uppdrag som syftar till att avveckla tystnadskulturen och förstärka 

personalens säkerhet:  

1. Säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot 

och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är 

känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. Förvaltningsdirektören ska 

också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet 

mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda 

fackliga parter.  

2. Se över placering av och säkerheten i och omkring de lokaler som förvaltningen 

använder i utsatta och särskilt utsatta områden. 

3. Att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram metoder som 

säkerställer att arbetsmiljöarbetet inte präglas av rädsla för repressalier.  

4. Att redovisa antalet anmälningar som gjorts om otillåten påverkan, hot eller 

liknande sedan 2019 bland förvaltningens anställda (utgå från de förra SDN). 

Uppdraget redovisades till nämnden i Säkerhetsrapport 2021 som var en bilaga 

till Årsrapport 2021 den 9 februari 2022 (§ 48). 

5. Redovisa hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås. Uppdraget redovisades 

till nämnden den 15 december 2021 (§240). 
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Förvaltningens redovisning av uppdragen 

Uppdrag 1 

• Säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot 

och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är 

känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. Förvaltningsdirektören ska 

också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet 

mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda 

fackliga parter  

I samband med redovisning av uppdrag 5 till nämnden lämnade förvaltningen en 

redogörelse för hur förvaltningen under första året, 2021 arbetat med frågan om 

personalens säkerhet som varit prioriterad i förvaltningen sedan starten.   

Under 2022 har arbetet fortskridit och exempelvis löpande rådgivning sker regelbundet av 

enheten Säkerhet och krisberedskap till chefer och medarbetare vid akuta situationer.  

Det utbildningsmaterial kring otillåten påverkan som SLK har tagit fram, bland annat ett 

metodstöd, finns tillgängligt för chefer och medarbetare i förvaltningen att ta del av.  

Även ett trygghetspaket, som samlar relevant information både för att förebygga hot och 

våldssituationer men också ge stöd när situationer uppstått, finns på plats på intranätet. 

Information om trygghetspaketet har gått ut via intranätet.  

För att ytterligare stärka förvaltningens medarbetare i frågor som rör hot, våld och 

otillåten påverkan kommer förvaltningen under hösten 2022 att erbjuda frukostseminarier 

för chefer, skyddsombud och HR-specialister på temat rutiner vid hot- och vålds-

situationer och polisanmälan. I december 2022 kommer seminarium med information och 

dialog kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete att genomföras.  

Cirka 51 procent av samtliga verksamheterna i förvaltningen använder personlarm enligt 

en undersökning som gjordes förra året inför arbetet med upphandling av personlarm. 

Inom kort kommer avtal för inköp av personlarm att finnas på plats. Enheten Säkerhet 

och krisberedskap har tillsammans med förvaltningens inköpsenhet tagit fram en 

arbetsprocess kring inköpet. Syftet är att varje inköp av personlarm ska föranledas av en 

verksamhetsspecifik behovsbedömning för att säkerställa att verksamheten utrustas med 

rätt typ av tekniska stöd.  

Uppdrag 2  

• Se över placering och säkerheten i och omkring de lokaler som förvaltningen 

använder i utsatta och särskild utsatta områden.  

”Säkerhet” är ett begrepp som lämnar utrymme för tolkning. Förvaltningen tolkar 

uppdraget som att den fysiska säkerhet och personsäkerhet kring förvaltningens lokaler i 

utsatta och särskilt utsatta områden behöver ses över. Vi har använt oss av polisens 

definition och geografiska indelning av utsatta och särskild utsatta områden och har även 

inkluderat 1 område som är utpekat som riskområde1. 

För att få en samlad bild av säkerheten i och omkring förvaltningens lokaler i aktuella 

områden har en enkät skickats ut till chefer som har ansvar för verksamhet och 

 

1 Särskilt utsatta områden: Bergsjön, Hammarkullen, Biskopsgården, Hjällbo, Lövgärdet. 

Riskområde: Tynnered. Utsatta områden: Hisings-Backa, Gårdsten 
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kontorslokaler i berörda områden. Enkäten skickades ut till 39 enhetschefer med en 

svarsfrekvens på 74 procent. Totalt inkom 53 svar. Chefer med flera verksamhetslokaler 

uppmanades att lämna ett svar för varje adress.  

Enkäten bestod av sex sakfrågor kring fysisk säkerhet och personsäkerhet samt en fråga 

med fritextsvar där chefen gavs möjlighet att lyfta valfria frågor kopplat till säkerheten i 

verksamhetens lokaler samt den närliggande utomhusmiljön.  

Enkätsvaren visar att nivån av tekniska lösningar såsom lås-/passagesystem, inbrottslarm 

och personlarm är god. Belysningen och skrymmande buskage kring fastigheten är i 

huvudsak också god men många chefer lyfter belysningen runt verksamheten samt 

belysningen till och från spårvagns-/busshållplats eller parkering som ett 

förbättringsområde. Flertalet chefer nämner att missbruksrelaterade aktiviteter i 

närområdet kring verksamheten utgör en stor otrygghet.  

Utifrån enkätsvaren är den sammantagna bedömningen att säkerheten i förvaltningens 

lokaler i utsatta och särskilt utsatta områden är god. I stället är det aktiviteter i 

närområdet, kopplade till missbruk och kriminalitet samt brister i belysning av gångvägar 

i närområdet som utgör den största faktorn för otrygghet  

Förvaltningen ser att samarbetet med andra aktörer, framför allt Framtiden AB kan 

utvecklas och förstärkas. Detta utifrån bland annat Framtiden AB:s uppdrag ifrån 

kommunfullmäktiges mål att det år 2025 inte ska finnas några särskilt utsatta områden i 

Göteborgs stad. Förvaltningen har inlett en dialog med Framtiden AB kring gemensamt 

arbete i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden.  

Efter dialog med fackliga representanter kommer förvaltningen att genomföra enkäten på 

samtliga adresser och vi kommer starta ett närmare samarbete med AB Framtiden i de 

utsatta och särskild utsatta områden för att se över vad vi tillsammans kan göra utifrån 

enkätsvaren.  

Uppdrag 3 

• I samverkan med de fackliga organisationerna ta fram metoder som säkerställer 

att arbetsmiljöarbetet inte präglas av rädsla för repressalier.  

I förvaltningens plan för hot och våld är det förtydligat att kontakt kan tas med chefens 

chef, HR eller skyddsombud och hur visselblåsarfunktionen fungerar för att säkerställa att 

olika vägar finns för att anmäla otillåten påverkan, hot och våld eller andra 

oegentligheter.  

Under 2021 togs en ledarfilosofi fram i förvaltningen. (Se bilaga 3.) Ledarfilosofin 

arbetades fram av förvaltningens chefer inom ramen för Ledarakademien och utgår ifrån 

stadens fyra förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi arbetar 

tillsammans, vi bryr oss och vi tänker nytt. Delar av ledarfilosofin ska bidra till att 

säkerställa ett klimat där rädsla för repressalier inte förekommer. Framför allt handlar det 

om att chefer visar mod och ställer nyfikna frågor för att skapa dialog och tillit och att 

bygga tillitsfulla relationer där förvaltningens medarbetare ser och bekräftar varandra.  

I IT-stödet IA rapporterar medarbetarna själva händelser som sker i arbetsmiljön 

exempelvis otillåten påverkan. Det åligger närmaste chef att utreda de händelser som 

anmäls men det finns också möjlighet att i systemet lägga anmälan direkt till chefens chef 

i händelse av att medarbetarens bedömning är att det är närmaste chef som utsatt 

medarbetaren för händelsen.  
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Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att de insatser som tagits fram utifrån nämndens uppdrag 

fyller sitt syfte och kommer att bidra i arbetet med att motverka tystnadskultur och 

förstärka personalens säkerhet.  

Förvaltningen ser utvecklingsmöjligheter genom att stärka samarbetet Framtiden AB 

utifrån koncernens uppdrag när det gäller målet att Göteborgs stad år 2025 inte ska ha 

några särskilt utsatta områden utifrån Polisens definition. Som ett första steg kommer 

enkät att gå ut till samtliga chefer och vi kommer genomföra en halvdag i december med 

temat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i förvaltningen tillsammans med 

bland annat AB Framtiden.  

Förslaget på handlingsplan för att motverka tystnadskultur som för tillfälligt är ute på 

remiss kommer ge ytterligare stöd för det arbete som förvaltningen påbörjat.  
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