Motion om att beställa en rapport för att belysa rådande tystnadskultur
och kriminellas inflytande inom kommunens verksamheter.

En nyligen publicerad rapport beskriver hur anställda i Göteborgs stad tystas av
kriminella och sina egna chefer.
Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad?” är sammanställd av
konsulten Anna Ekström.
Rapporten visar entydigt på hot från kriminella och religiösa- samt
vänsterextremister riktas mot medarbetare i kommunen, inte minst inom
socialtjänsten och när kommunens medarbetare slår larm om detta till sina
chefer mer ofta än sällan tystas ned av dessa.
Vidare finns en utbredd oro för att utsättas för hot och våld som anställd inom
kommunens verksamheter.
Många av de drabbade uppger i anonyma intervjuer-anonyma p.g.a. hot och
rädsla-uppger att de skulle dra sig för att polisanmäla händelser som de upplever
eller får ta del av för att de är rädda för repressalier från kriminella strukturer.
Dessutom saknar medarbetarna stöd från sina chefer för att dessa tycker att det
ser illa ut om det kommer fram att deras enheter har problem-medarbetare som
lyfter situationer tystas aktivt och medvetet.
Medarbetare som lyft problem vittnar även om de har ansetts vara gnälliga,
hånats inför kollegor och även bestraffats.
I sin tur riskerar kommunala chefer som inte accepterar den rådande
tystnadskulturen eller för den delen politikernas förvrängda
verklighetsbeskrivningar att bli av med sina befattningar.
Kriminella element och nätverk som är de som tjänar mest på den rådande
tystnadskulturen utnyttjar kommunens lokaler och faciliteter i kriminella syften
samt tillskansar sig såväl föreningsbidrag som enskilda bidrag som de enligt
gällande regelverk ej har rätt till.
Problematiken sträcker sig dessutom ännu längre till att även gälla kommunala
upphandlingar av varor och tjänster.
Allt detta underlättas genom den av kommunens chefstjänstemän och politiker
sanktionerade tystnadskulturen.

Rapporten och dess slutsatser är nedslående läsning.
Alltfler frågar sig hur de styrande kunde låta det gå så långt, men ändå likväl
uppvisar en flagrant flathet och likgiltighet inför ställda fakta och inte bara det
utan att man från de styrande aktivt motarbetar alla förslag och möjligheter till
förändringar till det bättre.
Om det är så illa ställt i Göteborg hur ser det då ut i Malmö?
Med anledning av vad som ovan har framförts yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar:
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.
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