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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.  
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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 
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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. 


	Yrkande angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur
	Förslag till beslut
	Yrkandet

	yttr_SD_2.2.10_20220309.pdf
	Yttrande angående – S och D: yrkande angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur
	Yttrande angående – S och D: yrkande angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur
	Yttrandet



