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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har översänt en motion för yttrande om en utredning av eventuell
tystnadskultur och kriminellas inflytande över kommunens verksamhet. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en rapport från en lämplig
extern och oberoende aktör för att utreda frågan. Miljönämnden instämmer i vikten av att
motverka otillåten påverkan inom kommunen men anser att ett tillräckligt omfattande arbete
pågår utifrån miljöförvaltningens ansvarsområde. Miljönämnden föreslår därför
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med
hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-04-19
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Kommunfullmäktige har översänt Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) om att beställa en
rapport för att belysa rådande tystnadskultur och kriminellas inflytande inom kommunens
verksamheter till bland annat miljönämnden för samråd. Svar önskas senast 2022-05-09.
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Bakgrund

I motionen föreslås att Malmö stad ska beställa en rapport för att utreda om det finns en
tystnadskultur och om kriminella har inflytande över kommunens verksamhet. Som skäl för
förslaget anges att Göteborgs stad nyligen publicerat en rapport som beskriver hur anställda i
staden tystas av sina chefer eller kriminella. Rapporten ska även beskriva hur kriminella, religiösa
samt vänsterextremister riktar hot mot kommunala tjänstemän, främst inom socialtjänsten.
Medarbetare som larmar tystas ofta ner av sina chefer.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden ansvarar för tillsynsfrågor inom flera olika områden och tar olika typer av
påverkansförsök på största allvar. Personer, verksamheter eller organisationer som på olika sätt
lyckas påverka handläggare och beslutsfattare inom förvaltningen är både ett säkerhetsproblem
samt ett hot mot det demokratiska samhället. Förvaltningen har sedan länge rutiner för denna
typ av händelser som ett stöd för både medarbetare och chefer. Där beskrivs bland annat olika
typer av otillåten påverkan för att vi ska kunna höja kompetensen på området och diskutera
utmaningarna vi ställs inför. Otillåten påverkan har diskuterats flitigt under senare år, inte minst
med hänsyn till arbetet inom Tryggare Malmö, och ingår i uppföljningen av förvaltningens
interna kontroll.
Kommunstyrelsen godkände i augusti 2020 en handlingsplan för Att förebygga och hantera
ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden (STK 2019-1285). En del i denna handlingsplan
syftar till att staden ska ta fram och implementera metodstöd gällande otillåten påverkan och
interna oegentligheter. Detta arbete har påbörjats av stadskontoret under 2021 och en
arbetsgrupp där bland annat miljöförvaltningen ingår kommer arbeta vidare med frågan under
2022.
En del arbete för att ta fram metodstöd på området har redan gjorts av bland annat
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Göteborgs stad. BRÅ publicerade 2017 en handbok om att
förebygga och hantera påverkansförsök som sedan Göteborg anpassat till sin verksamhet. Båda
dessa handböcker kommer användas som stöd i det fortsatta arbetet inom Malmö stad för att ta
fram användbart stödmaterial. Detta kommer innebära att chefer och medarbetare får ökad
kompetens samt ytterligare stöd för att hantera olika typer av påverkansbesök i sina
verksamheter.
Miljönämnden instämmer i vikten av att motverka otillåten påverkan inom kommunen men
anser att ett tillräckligt omfattande arbete pågår utifrån miljöförvaltningens ansvarsområde samt
utifrån stadens pågående arbete enligt kommunstyrelsens handlingsplan.
Miljönämnden föreslår därför kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

3 (3)
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Arvid Nordland, Enhetschef.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Micaela Aleman
Tf. Avdelningschef
Avdelningen för livsmedelskontroll

