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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Julia Campbell (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
Pia Martinsson (Registrator)
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§

319

STK-20211309

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

Sammanfattning
Lars-Johan Hallgren (SD) 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 kommunens verksamheter vad gäller förekomsten av kriminell
verksamhet och infiltration samt förekommande tystnadskultur bland kommunens
medarbetare.
Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden samt
miljönämnden har yttrat sig i ärendet. Stadskontoret anser att det är mycket angeläget att
den problematik kring tystnadskultur som lyfts fram i rapporten som motionären hänvisar
till motverkas och förebyggs. I likhet med flertalet remissinstanser menar dock
stadskontoret att det inte finns behov av en extern rapport, eftersom omfattande arbete
pågår, såväl stadsövergripande som inom nämndernas verksamheter, inom flera av de
områden som lyfts fram i motionen. Inte minst handlar det om åtgärder som omfattas av
den av kommunstyrelsen godkända handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden (STK 2019–1285).
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Lars-Johan Hallgrens (SD) motion om att beställa en
rapport för att belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom
kommunens verksamheter.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
motionen.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220815 §456
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 220815 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
Miljönämnden beslut 220419 § 85 med Reservation (SD)
Remissvar från miljönämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 220425 § 55 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 220426 § 149 med muntlig
Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden beslut 220428 § 59 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från fritidsnämnden

