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Yrkande angående – Yrkande från D och S 
angående extern granskning av 
kommunstyrelses, stadsledningskontorets 
och stadens direktörers roll i Göteborgs stads 
tystnadskultur  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en extern granskning över vilken roll  
kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och  
bolag eventuellt spelar i Göteborgs Stads tystnadskultur. Den externa granskningen 
ska även granska på vilket sätt den ekonomiska och politiska styrningen, samt 
programmet för Attraktiv arbetsgivare påverkar tystnadskulturen bland de anställda.  

2. Återrapport av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast 30 november 2022 
 

Yrkandet 
Den interna tystnadskultur som finns i Göteborgs Stad har funnits i organisationen under 
lång tid. Det finns anledning att granska om stadens ledning är en kulturbärare av detta. 
Att det förekommer den här typen av rädsla och tystnadskultur i Göteborg är inte unikt, 
det ser tyvärr ungefär likadant ut i en stor del av den offentliga sektorn runt om i landet. 
Tystnadskultur kan bland annat uppstå som en effekt av den ekonomiska styrmodell som 
just nu präglar offentlig sektor. New public management som styrfilosofi innebär flera 
olika delar där ”effektivare verksamhet utifrån mätbarhet” är en del, och Employer 
Branding en annan.  

Så kallade effektiviseringar innebär ofta i praktiken nedskärningar. Som exempel kan 
nämnas den nedskärning som gjordes inom socialtjänsten på dåvarande Norra Hisingen 
2019. Där skulle verksamheten bli effektivare och förvaltningen tog bort 11 
socialsekreterare. Effektiviseringen skulle inte drabba klienter. Effektiviseringar innebär 
många gånger att samma jobb ska göras av färre antal personer, konsekvenserna blir 
sjukfrånvaro och stressad personal samt svårt att uppfylla lagkrav.  

Många anställda som jobbar i ledningsfunktioner berättar om en tillvaro där resursbrist är 
vardag. Det förekommer exempel där anställda och chefer vittnat om att de blivit utsatta 
för repressalier när de lyfter problem. Det kan handla om arbetsmiljöproblem, brist på 
resurser eller andra förutsättningar som saknas för att kunna bedriva verksamhet. 
Tystnadskultur skapar rädda anställda som inte vågar påtala brister, vilket leder till att 
välfärden inte utvecklas.  
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En annan viktig förklaring till tystnadskulturen är så kallad ”Employer Branding eller 
varumärket som arbetsgivare. ”SKR använder följande definition: 

”Det är ett sätt att bygga och paketera organisationens identitet och de utfästelser den 
innebär och därmed skapa en emotionell bindning mellan arbetstagare och arbetsgivare, 
som säkerställer att medarbetaren levererar det som kunden eller marknaden förväntar 
sig. Detta är särskilt viktigt i tider då organisationer låter kunde utvärdera 
medarbetare”.  

Det innebär att när brister i verksamheter offentliggörs kan det solka ner varumärket 
vilket bidrar till uppkomst av tystnadskultur.  

Ska vi komma till rätta med tystnadskulturen i Göteborgs stad är det en god idé att titta på 
hur den påverkas av stadens högsta ledning; kommunstyrelsen, stadsledningskontoret och 
stadens direktörer.  

Direktörer är tillsatta för att genomföra den politik och budget som politiskt beslutats. 
Oberoende av vilken politik som beslutats, måste det finns utrymme för anställda att 
kunna påpeka och visa på konsekvenserna av den. Det är ett speciellt förhållande att 
arbeta i en politiskt styrd organisation, och vi menar att politiker måste tåla 
verklighetsbeskrivningar. Annars riskerar ett glapp att uppstå, möjligheten för 
tillitsbaserad ledning undergrävs och det uppstår förutom tystnadskultur även 
politikerförakt, vilket på sikt riskerar att urholka demokratin och de offentliga 
institutionerna.  

Det är viktigt att den externa part som tilldelas uppdraget har tidigare erfarenhet av att 
utreda och granska denna typ av komplexa problembeskrivning. Vi är medvetna om att 
det med hänsyn till bland annat upphandlingsprocesser kan ta lite tid innan arbetet med 
granskningen kan genomföras. Med anledning av det föreslår vi en senare tid för 
återrapport. Skulle tidsramen vara för snäv utgår vi från att det kommuniceras från 
stadsledningskontoret till kommunstyrelsen.  



Göteborgs Stad kommunstyrelsen    

Kommunstyrelsen  

 

Yrkande      M, L, C, 

Särskilt yttrande     KD 

2022-03-23     2.2.8 

 

 

Yrkande angående – Yrkande angående extern 
granskning av kommunstyrelsens, 
stadsledningskontorets och stadens direktörers roll 
i Göteborgs Stads tystnadskultur 

Förslag till beslut  

 I kommunstyrelsen: 
 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda Yrkande från D och S angående extern 
granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i 
Göteborgs Stads tystnadskultur. Inom ramen för uppdraget ska en beredning också göras 
gällande en extern granskning av nämnders och bolags roll i Göteborgs Stads tystnadskultur. 
Beredningen ska även klargöra vad för tidsåtagande som krävs för att få bästa effekt av den 
föreslagna externa utredningen samt ekonomiska konsekvenser.  
 

Yrkandet  
 
Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?” beskriver hur en organisationskultur 
präglad av destruktiva beteenden, normer, föreställningar och vanor har tillåtits breda ut sig över 
stadens verksamheter under en lång tid. Det handlar bland annat om arbetsuppgifter som inte 
genomförs på det sätt som de ska genomföras, sexuella trakasserier, att anställda bevittnar händelser 
som de håller tyst om och ekonomiska oegentligheter. Det kan också handla om att chefer eller andra 
tongivande personer tystar medarbetare som gör att information inte sprids på det sätt som det ska. 
Oavsett orsak är det oacceptabelt. 

Med anledning av det pågående arbetet gavs Stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med 
berörda nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt 
otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå bakomliggande orsaker samt vad som brister 
i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur. De fick även i uppdrag att utifrån de 
fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att tips och allvarliga 
synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till 
kriminalitet omhändertas. Slutligen fick de också i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och 
kartläggningarna föreslå mål och strategier för att motverka tystnadskultur i Göteborgs stads 
trygghets- och brottsförebyggande program. Arbetet med de fackliga organisationerna, utifrån 
samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela stadens organisation, skulle även stärkas.  
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I bred politisk enighet har därutöver ytterligare beslut sedan tidigare fattats i styrelser och nämnder för 
att motverka tystnadskultur och otillåten påverkan i staden. Nuvarande visselblåsarfunktionen ska 
utvärderas och utvecklas, styrgruppen för politikerutbildning ska arbete in tillitsbaserad styrning i 
utbildningen, förvaltningsdirektörer har fått i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för 
personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten finns på plats. Nämnder och styrelser 
har även fattat beslut om att sammanställa antalet anmälningar om otillåten påverkan, hot eller 
liknande de senaste åren.   

Vi ser dock att mer kan göras för att med krafttag fortsätta arbetet mot otillåten påverkan samt 
destruktiva organisationskulturer och det ska inte råda någon tvekan om att vi med kraft ska fortsätta 
arbetet mot otillåten påverkan och destruktiva organisationskulturer i stadens organisationer. Detta 
behöver dock göras metodiskt, systematiskt och långsiktigt med respekt för de redan givna uppdragen. 
För att inte skapa parallella processer och dubbelarbete ska uppstå inom ett sådant viktigt område 
föreslår vi således att Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda yrkande från D och S. Inom 
ramen för uppdraget ska en beredning också göras gällande en extern utredning av nämnders och 
bolags roll i Göteborgs stads tystnadskultur. Beredningen ska även klargöra vad för tidsåtagande som 
krävs för att få bästa effekt av den föreslagna externa utredningen samt ekonomiska konsekvenser.  
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Yttrande angående – S och D: yrkande angående extern granskning 
av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll 
i Göteborgs Stads tystnadskultur 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna välkomnar en extern granskning av den roll som 
kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och bolag 
har i Göteborgs Stads tystnadskultur. En rak kommunikation där problem och 
oegentligheter förs vidare ut till ansvariga ska vara en självklarhet. SD är väl 
insatta i Maria Wallins arbete, att stadens anställda tystas genom hot, våld och 
otillbörlig påverkan från externa krafter men även tystas internt.  

Det är beklagligt att rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?” av 
Anna Ekström inte kom till politikens kännedom. I stället nådde utredningen flera 
av oss politiker under semestern efter delningar genom privata kontaktnät – detta 
förstärker bilden av tystnadskulturen i Göteborg.  

SD har i yrkanden till kommunstyrelsen försökt dela med oss av rapporten om 
”Territoriella nätverk”, ett inte helt komplikationsfritt förfarande.  

Arbetet mot rekrytering till de kriminella gängen har pågått i många år. Den 
kriminella miljön har förändrats radikalt de senaste åren. Det behövs en 
uppdatering av hur gängen ser ut, var de verkar och hur de rekryterar i olika 
områden. Maria Wallins gedigna rapport innefattar allt detta. Intervjuer samlades 
in 2019. Materialet består av samtalsintervjuer med 25 arbetsgrupper i Göteborgs 
stad och på Polismyndigheten Storgöteborg, polisregion Väst. Arbetsgrupperna 
bestod av mellan 2 och 14 medarbetare. I genomsnitt deltog mellan 8 och 10 
personer vid intervjutillfällena. Tre personer intervjuades individuellt. 
Uppskattningsvis har ca 200 personer bidragit med sina kunskaper under 
intervjutillfällena. Det hade varit lämpligt om staden valt att använda sig av 
rapporten precis som Polismyndigheten och fastighetsägarna valt att göra.  

Kommunstyrelsen  
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Ärende nr 2.2.10                                 Kommunstyrelsen 9 mars 2022                                               Dnr - 

Yttrande Henrik Munck 

                                                                               

 

 
Kommunstyrelsens mfl roll kring tystnadskultur  

 

Det är bra om kommunstyrelsens mfl roll kring tystandskultur granskas. 

 

En granskning kan bland annat beröra följande inom kommunstyrelsen: 

 

- misstänkliggörande av stadens alla chefer och hot om uppsträckning. 

- hot mot medarbetare. 

- utredning av arbetsmiljö utan att medarbetare får komma till tals. 

- uppsägning av medarbetare utan ge chans till bemötande av anklagelser. 

- användning av skattemedel för att köpa tystnad. 

- svartmålning av företrädare för andra partier samt av enskilda direktörer. 

- aggression mot journalister som ställer oönskade frågor. 

  

 

Givet frågeställningarna i yrkandet så borde ärendet hanteras av överordnad instans till 

kommunstyrelsen, det vill säga kommunfullmäktige.   
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Yrkande angående extern granskning av 
kommunstyrelsens, stadsledningskontorets 
och stadens direktörers roll i Göteborgs 
Stads tystnadskultur 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en extern granskning av den roll 
kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och 
bolag eventuellt har i Göteborgs Stads tystnadskultur. Den externa granskningen 
ska också kartlägga om det finns fall där stadsledningskontorets tjänstepersoner 
utsätts för tystnadskultur. Uppdraget är prioriterat och ska återrapporteras senast 
1:a augusti 2022. 

Yrkandet 
Den konstaterade tystnadskulturen inom Göteborgs Stad behöver omgående åtgärdas och 
ersättas med öppna vägar för transparent kommunikation där viktig information om 
problem och oegentligheter förs vidare till ansvariga som har mandat att hantera dem. För 
att lyckas behöver vi även få en bild av om vi själva i kommunstyrelsen och stadens 
övriga ledning medvetet eller omedvetet bidrar till tystnadskulturen, och om denna 
tystnadskultur även hämmar arbetet för den politiska ledningens viktigaste resurs i sitt 
arbete: stadsledningskontorets tjänstepersoner 

Efter att ha genomfört 200 intervjuer av nyckelpersoner larmade Maria Wallin hösten 
2020 i media om en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs Stad. Anställda tystas genom 
hot, våld och otillbörlig påverkan från externa krafter men tystas även internt av stadens 
chefer. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en extern 
granskning av förvaltningarna inom det sociala området. Sommaren 2021 blev 
utredningen offentligt tillgänglig genom rapporten ”Finns det en tystnadskultur i 
Göteborgs Stad?” av Anna Ekström vilken utvidgade och förstärkte bilden av 
tystnadskulturen. Efter detta lade Demokraterna och Socialdemokraterna fram ett antal 
konkreta och viktiga åtgärder för att motarbeta varje förekomst av tystnadskultur, och 
efter breda förhandlingar ställde sig även andra partier bakom dessa. Nu har vi har även 
fått indikationer, från anställda i såväl förvaltningar som bolag, att problemet med 
tystnadskultur kan gå hela vägen upp till stadens ledning där kommunstyrelsen, 
stadsledningskontorets chefsled och stadens direktörer kan bidra till att obekväm och 
viktig information inte förs fram eller inte når fram. 

Vi behöver därför genomföra en granskning av kommunstyrelsens, 
stadsledningskontorets samt stadens förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörers 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
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eventuella roll i Göteborgs Stads tystnadskultur. Då granskningen även omfattar 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret ska den utföras av en extern oberoende part 
som återrapporterar direkt till kommunstyrelsen. Uppdraget är prioriterat och bör 
återrapporteras senast 1:a augusti 2022. 
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