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Anvisning 
 

Denna uppföljningsrapport handlar om ekonomi- och beslutsperspektivet utifrån 
det brottsförebyggande arbetet. Informationen kommer att utgöra underlag för 
den centrala lägesbilden till kommunstyrelsen. 

Med ekonomi- och beslutsperspektivet avses olika former av 
tillsynsverksamheter, uthyrningsverksamheter, inköp/upphandling av varor och 
tjänster, föreningsbidrag, kulturstöd, myndighetsutövande beslut samt påverkan 
av beslutsfattare eller osund konkurrens. 

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver 
vara besluta i nämnd/styrelse. Nämnd/styrelse ska dock delges om svaren. 

Klarmarkera rapporten senast den 22 augusti. 
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1 Motverka att staden inte 
stödjer brottslighet vid inköp 
och upphandlingar 

Anvisning 
 

Beskriv hur förvaltningen/bolaget systematiskt arbetar för att: 

-säkerställa egen internkontroll för att motverka att staden inte understödjer 
brottslighet/osund konkurrens vid inköp, direktupphandling och upphandlingar. 

-vid upphandling och under avtalsperioden kontrollera leverantörers seriositet 
(avseende avtal och lagar.) 

-följa upp sina, inköp, exempelvis med leverans- och fakturakontroll. 

Ser förvaltningen/bolaget utvecklingsbehov inom området 

- i den egna förvaltningen/bolaget 

- i stadens arbete 

Trafikkontoret upphandlar och utför tjänster från flera olika entreprenörer eller 
leverantörer av varor och tjänster. 

I detta arbete finns det en viss risk att utsättas för brottsliga handlingar eller 
otillåten påverkan av olika skäl. Det kan vara 

• En upphandling där ett bolag är missnöjt med tilldelningen. 
• Falska fakturor som på något sätt förväntas slippa igenom då de är av ringa 

värde. Eller saltade fakturor. 
• Begäran av utbetalningar till konton från en påstådd falsk identitet 

För att undvika att någon av dessa risker missas så är medarbetare informerade om 
riskerna och instruerade att stämma av med kollega eller stödfunktion för att 
kontrollera riktigheten. Vid upphandling deltar alltid minst två personer för att 
minska riskerna. Trafikkontoret har också en centralt placerad 
upphandlingsfunktion med upphandlingsledare som stödjer verksamheterna 

En viktig faktor för att i möjligaste mån förebygga att de leverantörer som 
trafikkontoret anlitar inte har anknytning till brottslig verksamhet är kunskap om 
leverantörerna. Trafikkontoret har inom många områden god kunskap om 
leverantörerna genom återkommande upphandlingar och beställningar samt långa 
leverantörsrelationer, men detta behöver utvecklas och systematiseras. Det är 
många organisationer som har liknande förutsättningar och trafikkontoret bedömer 
därför att en ökad samverkan och samarbete i frågorna, till exempel genom Inköp- 
och upphandlingsförvaltningens försorg, kan minska riskerna och försvåra för den 
brottsliga verksamheten. 

Inom kontorets arbete med serviceresor sker ett systematiskt arbete för att upptäcka 
kopplingar mellan organiserad brottslighet och de upphandlade trafikbolag som 
utför resorna åt förvaltningen. Verksamheten samarbetar med Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten i frågorna, med särskilt fokus på taxiverksamheten som 
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enligt Skatteverket innebär en högre risk. Fakturor följs systematiskt för att 
upptäcka missförhållanden och kontroller av nyckelpersoner sker för att undvika att 
få in avtalsparter som är kopplade till kriminalitet. En viktig del är också att agera 
på tips som inkommer om kopplingar till kriminell verksamhet. 

Staden systemstöd, främst Proceedo, behöver också utvecklas för stödja och 
säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt. Trafikkontoret har länge påtalat att 
Proceedo har betydande brister, bland annat när det gäller behörighetshanteringen. 
Problematik finns i att Proceedo inte stödjer verksamheten när personer byts ut som 
beställare för långa avtal. Förändrade förutsättningar för Proceedo innebär stor 
”handpåläggning” i systemet. 
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2 Bedömning av den viktigaste 
prioriterade frågan inom det 
brottsförebyggande området 

Anvisning 

Vilken är den nu viktigaste prioriterade frågan som ni identifierat inom ert 
verksamhetsområde för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 

-inom ekonomi – och beslutsperspektivet 

-inom det brottsförebyggandet området som helhet 

• Den nu viktigaste prioriterade frågan som ni identifierat inom ert 
verksamhetsområde för en ökad trygghet och minskad brottslighet inom 
ekonomi – och beslutsperspektivet. 

Trafikkontoret har en bred verksamhet som omfattar såväl stora volymer 
upphandlingar av främst tjänster och entreprenader som myndighetsutövning. Det 
är därför prioriterat att säkerställa att de beslut som fattas inom dessa områden sker 
på korrekt och saklig grund, utan otillåten påverkan. Det är också viktigt att de 
leverantörer som trafikkontoret anlitar inte har anknytning till brottslig verksamhet 
(se även svar i avsnitt 1 ovan). Detta behöver i möjligaste mån förebyggas genom 
bland annat god kännedom om de leverantörer som trafikkontoret anlitar. Det är 
många organisationer som har liknande förutsättningar och trafikkontoret bedömer 
därför att en ökad samverkan och samarbete i frågorna, till exempel genom Inköp- 
och upphandlingsförvaltningens försorg, kan minska riskerna och försvåra för den 
brottsliga verksamheten. 

• Den nu viktigaste prioriterade frågan som ni identifierat inom ert 
verksamhetsområde för en ökad trygghet och minskad brottslighet inom 
det brottsförebyggandet området som helhet. 

Inom det brottsförebyggande som helhet bedömer trafikkontoret att det är viktigt 
att arbeta med bland annat de fysiska miljöerna. Här kan trafiknämnden delta 
genom aktiva och riktade insatser när det gäller till exempel upprustning av 
stadsmiljöer. Även här bedömer vi att man genom ökad samverkan kan öka 
effekterna av insatserna genom en strukturerad satsning i olika miljöer. 
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