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Yttrande – Yrkande från D angående tystnadskultur inom 
kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
Yttrandet 
Under föregående kommunstyrelsemöte den 16:e september röstade samtliga 
partier nej till följande förslag på åtgärder som inkommit från D och SD: 

• Stoppa utbetalningarna till Ibn Rushd via interreligiöst center 
• Motion om att stoppa alla utbetalningar till Ibn Rushd 
• Inkludera etniska och religiösa konflikter, samt kraftigt rasistiska hierarkier 

i kartläggningen om radikalnationalistiska miljöer  
• Att kommunen utreder om vi kan bistå polis med administrativ personal 

(åtgärder som S delvis föreslår i eget yrkande under sittande möte) 
• Hemställa till regeringen om fler poliser till Göteborg 
• Hemställa till regeringen om att skärpa knivlagarna 
• Försvårande omständigheter vid brott mot äldre och funktionsnedsatta 

 
För oss är det löjeväckande att övriga partier gång på gång röstar ner 
pragmatiska förslag, för att i nästa stund inkomma med likartade förslag 
från eget håll. 
 
Vi bifaller och välkomnar givetvis D:s förslag om att få en bedömning av 
omfattningen av tystnadskulturen inom stadens organisation. 
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Yrkande angående – Tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redogöra för kontorets egen bedömning av 

omfattning av tystnadskultur inom stadens organisation. 

 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inhämta bedömning från i synnerhet förvaltningar 

inom sociala området gällande deras bedömning av omfattning av tystnadskultur. 

 

3. Kommunstyrelsen bjuder in Maria Wallin, utvecklingsledare brottförebyggande åtgärder, 

för att redogöra för slutsatser från 200 intervjuer som gjorts med personer som arbetar mot 

kriminella i Göteborg, samt specifikt redogöra för frågan om tystnadskultur i Göteborgs stad. 

 

 

Yrkandet 

 

SVT Nyheter Väst har nyligen rapporterat om uppgifter kring tystandskultur inom Göteborgs 

arbete i sociala frågor. 

Vi i Demokraterna har uppgifter från en rad olika källor som pekar i samma riktning. 

 

Vi vill att Stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar ska ges möjlighet att 

redogöra för sin egen bedömning av denna fråga. 

 

Vi vill bjuda in Maria Wallin till Kommunstyrelsen för att få en redogörelse från hennes 

arbete i dessa frågor och specifikt kring tystnadskultur. 

 

Vi i Demokraterna ser generellt tystnadskultur som ett allvarligt problem som kan hindra 

kommunen att fungera som den ska.  

Kommunstyrelsen i Göteborg 
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