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§

149

ASN-2022-172

Remiss - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att
beställa en rapport för att belysa rådande tystnadskultur
och kriminellas inflytande inom kommunens
verksamheter

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna i
Malmö. I motionen refererar Sverigedemokraterna till en rapport från Göteborg som enligt
motionen beskriver hur anställda i Göteborgs stad tystas av kriminella och sina egna chefer.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en
rapport från lämplig extern och oberoende aktör i syfte att undersöka och kartlägga
situationen inom Malmö stads verksamheter vad gäller förekomsten av kriminell
verksamhet och infiltration samt förekommande tystnadskultur bland kommunens
medarbetare.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser allvarligt på de situationer som motionären
lyfter. Förvaltningen menar att det bedrivs ett omfattande arbete i staden som rör de
situationer som beskrivs i motionen och bedömer att det finns ett antal
verksamhetsområden som är relevanta utifrån motionens innehåll. Inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen är arbetet främst knutet till Handlingsplan för att förebygga och
hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden (STK-2019-1285) och intern
kontroll genom Riktlinjer för arbetet med intern kontroll (ASN-2021- 11450).
Sammantaget bedömer förvaltningen att det inte finns ett behov av en extern rapport
eftersom det redan pågår flera utvecklingsarbeten såväl i staden som i förvaltningen. Vidare
ser förvaltningen ett stort värde i att detta arbete sker inom ramen för ordinarie
verksamhet. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att avslå motionen.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-04-13 §106.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Motion om att
beställa en rapport från lämplig extern och oberoende aktör i syfte att undersöka och
kartlägga situationen inom Malmö stads verksamheter vad gäller förekomsten av kriminell
verksamhet och infiltration samt förekommande tystnadskultur bland kommunens
medarbetare.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
ska avslås.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande
förslag mot Magnus Olssons (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Reservationer
Magnus Olsson (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) reserverar sig muntligen i
förmån till eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
§106 Remiss - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en
rapport för att belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom
kommunens verksamheter
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220426 Remiss - Motion av Lars-Johan Hallgren
(SD) om att beställa en rapport för att belysa rådande tystnadskultur och
kriminellas inflytande inom kommunens verksamheter
•
Förslag till Yttrande ASN 220426 - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om
att beställa en rapport för att belysa rådande tystnadskultur och kriminellas
inflytande inom kommunens verksamheter
•
Remiss - Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en rapport för
att belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom
kommunens verksamheter
•
Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - om att beställa en rapport för att
belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom kommunens
verksamheter

