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Yrkande angående information till Göteborgs 
Stads alla anställda med anledning av 
tystnadskulturen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla 
anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i 
förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.  

2. Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om 
att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde 
om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister 
kontakta politiker. 

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 alla Göteborgs stads anställda nås av tydlig information om vilka 
lagstadgade rättigheter och skyldigheter de har att rapportera om missförhållanden till 
överordnad, politiker, visselblåsarfunktionen, medier, med mera. 

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.  

Vi har nåtts av ytterligare berättelser om hur anställda inte vågar rapportera vidare på 
grund av att chefer, HR-ansvariga och kommunikatörer vid Göteborgs Stad har förmedlat 
information till anställda som är direkt felaktig. Till exempel har det framförts att det 
lagstadgade kravet på lojalitet med arbetsgivaren skulle förhindra att anställda talar med 
politiker eller media om missförhållanden i verksamheten. Eller påståenden om att alla 
kontakter med politiker måste gå genom förvaltningsdirektören.  
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Information behöver därför omgående gå ut till Göteborgs Stads alla anställda om vad 
som gäller avseende bland annat meddelarfriheten, vilket är en grundlagsskyddad 
rättighet att slå larm till medier om missförhållanden, meddelarskyddet, vilket är ett 
anonymitetsskydd, och i förekommande fall skyldigheter att rapportera om 
missförhållanden (t.ex. direkt till berörd nämnd enligt Lex Sarah) samt att vi i Göteborgs 
Stad förväntar oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten. 
Information till politiker behöver inte gå via chefer eller direktörer. Alla anställda har 
precis som vilken medborgare som helst rätt att kontakta någon av stadens politiker. 
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