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Paragrafer § 172  

Utses att justera Stefan Sörensson (L) 

Justeringsdatum  2022-09-28 

   
Sekreterare Christina Svenson  
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Justerande Digitalt signerad 

Stefan Sörensson 
 

 

 

  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 2(5) 

 
 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-09-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-09-29 

Tillkännages t.o.m.: 2022-10-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 172 Svar på granskningsrapport - undersökning av tystnadskultur 2022/1889 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att överlämna nedanstående svar på revisorernas frågor som nämndens eget 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har mottagit en granskningsrapport avseende undersökning av 
tystnadskultur. Undersökningen har genomförts av EY på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna. HR-avdelningen har tillsammans med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på svar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsrapport – undersökning av tystnadskultur 
Missiv – undersökning av tystnadskultur 
 
Förslag till svar 
 
Vilken analys gör nämnden av rapportens innehåll rörande medarbetares svar avseende 
meddelarfrihet och tystnadskultur? 
 
Såväl meddelarfrihet som tystnadskultur är svåra begrepp och även om begreppen i sig 
inte är kända kan förståelse för den praktiska betydelsen och därmed tillämpbarheten 
finnas.  
Den låga svarsfrekvensen medför att rapportens resultat måste hanteras med 
försiktighet. Enkätens frågestruktur med tre alternativ – ”ja”, ”till viss del” och ”nej” och 
där mellanalternativet hänförs till den negativa sidan bidrar till att korrekta slutsatser kan 
vara svåra att dra då ”till viss del” också kan vara ett neutralt svar.  
 
Hur ser nämnden på förhållandet mellan ett fungerande kvalitetsledningssystem och det 
resultat som enkäten visar? 
 
Erfarenheten är att tystnadskulturaspekten aldrig har lyfts som ett problem från någon 
part i kvalitetsarbetet. Bedömningen är att det inte finns något relevant samband mellan 
enkätens resultat och kvalitetsledningssystemen. 
 
I sin roll som verksamhetsansvarig tillika ansvarig för arbetsmiljö, kommer nämnden 
vidta några åtgärder med anledning av rapportens innehåll? 
 
Delegationen inom arbetsmiljö går från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen till 
tjänsteorganisationen; kommundirektör – förvaltningschef och vidare i chefsleden. I sin 
roll som verksamhetsansvarig kommer nämnden inte att vidta några åtgärder.  
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 


