
 

Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 

 

Motion om yttrandefriheten för kommunens anställda!  

 

Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i en demokrati. Att samtliga anställda inom Tjörns 

kommun både har en rättighet och en skyldighet att påtala brister och missförhållanden inom 

kommunens verksamhet borde vara så självklart att det inte speciellt skulle behövas lyftas till 

kommunalfullmäktige. Trots detta vittnar ett antal anställda om en oro för att fritt säga sin 

mening om olika kommunala verksamheter. En rädsla att utsättas för trakasserier, ifrågasättande, 

sämre löneutveckling m.m. av chefer och arbetsledare är bara något av det som nämnts. 

 

Det borde vara varje chefs ansvar att med kraft försöka stoppa denna rädsla. Detta genom att stå 

upp för yttrandefriheten i så väl ord som gärningar. Alla vet ju att en öppen och fri debatt är en 

förutsättning för att de bästa besluten skall kunna fattas på såväl politisk som tjänsteperson nivå. 

 

Chefer och arbetsledare som trots denna vetskap med sitt eget agerande medverkar till att rädslan 

ökar inom Tjörns kommun måste tillrättavisas och om inte detta hjälper omplaceras. Samtliga 

fall av misstänkta trakasserier, utskällningar, sämre löneutveckling m.m. som kan kopplas till att 

anställda utnyttjat sin yttranderätt måste grundligt utreddas. Om det då visar sig finnas grund i 

misstankarna skall Tjörns kommun på lämpligt sätt kompensera den drabbade och tillrättavisa 

den som brustit i sitt agerande. 

 

Med ovan beskrivning yrkar vi att: 

 

1. Tjörns kommunfullmäktige klart uttalar sitt stöd för samtliga anställdas rätt och 

skyldighet att offentligt påtala brister och missförhållanden i kommunens verksamhet. 

2. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att motverka rädslan 

på kommunens arbetsplatser. Handlingsplanen skall utarbetas i samråd med de fackliga 

organisationerna.  

3. Att ett speciellt politisk utskott bestående av Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice 

ordförande ges i uppdrag att ta emot och utreda alla fall av misstänkta kränkningar av de 

anställdas yttrandefrihet. 

4. Att detta speciella politiska utskott skall första gången återrapportera sitt arbete på 

kommunfullmäktiges juni sammanträde 2019. 

 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, Tjörn 

  
 


