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Nämndinitiativ Kommunstyrelsen  

 

Yrkande angående – Tystnadskultur inom kommunens organisation som hämmar 

arbetet mot kriminella och omfattande ordningsstörningar i våra skolor 

Bakgrund: 

Den senaste tiden har det varit mycket rapporteringar om en bekräftad destruktiv 

tystnadskultur i Göteborgs stad som alla kommuner med omfattande utanförskapsproblematik 

behöver ta på stort allvar. Det är av mycket stort samhällsvärde att inte blunda för att liknande 

problem sprider sig in bland kommunens medarbetare och som får många negativa 

konsekvenser. Rapporten om tystnadskulturen i Göteborgs stad byggde bland annat på 

intervjuer med 50 personer som vittnar om en pågående tystnadskultur inom staden där 

kriminella släkter och gäng tystar kommunens anställda på olika sätt och där chefer tydligt 

beskrivs undvika att lyfta och försöka åtgärda de allvarliga problemen. 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har också i sina senaste mätningar av kränkningar och brott i 

våra skolor konstaterat att många skolor idag är helt oacceptabla arbetsmiljöer för våra barn, 

ungdomar och lärare. BRÅs mätningar indikerar att mycket av de övergrepp och brott som 

sker på våra skolor inte tydligt rapporteras. Tyvärr sannolikt bland annat en negativ effekt av 

att skolledningar är rädda för att förlora elevpengar. 

Vid flera samtal med medarbetare inom Uppsala kommuns Socialförvaltning, och i våra 

skolor, ges uttryck för att det finns en tystnadskultur kopplat till övergrepp och kriminella 

handlingar även inom Uppsalas kommunala förvaltning. 

Jag ser generellt tystnadskultur som ett allvarligt problem och som sannolikt allvarligt kan 

påverka vår kommun.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:  

1. Att uppdra till kommunledningskontoret att redogöra för kontorets egen bedömning 

av omfattning av tystnadskultur inom kommunens organisation.  

 

2. Att uppdra till kommunledningskontoret att inhämta bedömning från i synnerhet 

Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen gällande deras bedömning av 

omfattning av tystnadskultur.  

 

3. Att Kommunstyrelsen bjuder in Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för att få en dragning 

om deras mätningar rörande utvecklingen av övergrepp och brottslighet kopplat till 

verksamheter inom Socialförvaltning och skolverksamheter. 
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