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Bakgrund och syfte
I sin granskning av trafiknämnden 2021 bedömde stadsrevisionen att
väsentliga brister gällande arbetet med att motverka otillåten påverkan
och oegentligheter kunde påvisas. Stadsrevisionen kunde även
konstatera att oegentligheter förekommit under 2021. Vidare har
stadsrevisionen i tidigare års granskningar också påpekat brister gällande
samma typ av oegentlighetsrisker vilka de i 2021 års granskning inte
ansåg att trafikkontoret följt upp på ett ändamålsenligt sätt.
Med anledning av stadsrevisionens granskning och kritiken som riktats
mot nämnden har trafiknämnden gett trafikkontoret i uppdrag att
genomföra en extern genomlysning av det förebyggande arbetet mot
oegentligheter. Uppdraget har omfattat bakgrund, nuläge, GAP-analys,
förbättringsområden och förslag på struktur/systematik.

Uppdrag och genomförande
KPMGs utgångspunkt för genomlysningen har varit att klarlägga de
kommunövergripande krav som ställs på trafiknämnden gällande
förebyggande arbete mot oegentligheter.
Härefter har en GAP-analys genomförts för att fastställa i vilken mån
nämnden lever upp till de kommunövergripande kraven.
För respektive krav finns en analys kring graden av måluppfyllelse.

GAP-analysen har även påvisat vilka ytterligare förbättringsåtgärder som
nämnden har möjlighet att genomföra för att uppnå, inte enbart stadens
krav, utan även vad som kan anses heltäckande krav gällande
förebyggande arbete mot oegentligheter.
Utgångspunkten för denna analys är de krav som enligt KPMGs samlade
erfarenhet är att betrakta som ”best practice”.

Metod
Analysen har i första hand genomförts genom dokumentstudier. Alla för
området relevanta styrdokument antagna av kommunstyrelse och/eller
kommunfullmäktige har granskats. Analysen har även omfattat de
styrdokument som antagits av trafikkontoret och som på något sätt
bedömts beröra det förebyggande arbetet mot oegentligheter.
Vidare har djupintervjuer med utvalda personer inom Göteborgs Stad
genomförts för att skapa en djupare förståelse för kravbilden som finns på
trafiknämnden.
Under arbetets gång har analysen genomförts i samverkan med
trafikkontoret. Härmed säkerställs en relevant analys med slutsatser och
rekommendationer som är användbara för det fortsatta
utvecklingsarbetet.

1. Bakgrund
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2. Trafiknämndens nuläge -summering
Stadens krav
I följande avsnitt presenteras i vilken grad trafiknämnden för närvarande lever upp till de kommungemensamma krav som ställs på nämnder inom 
Göteborgs Stad. Kraven uttrycks i olika styrdokument som kan delas in i tre kategorier; Ledning och styrning, Arbetsmiljöarbete och Säkerhetsarbete.

Kommunövergripande styrning Trafiknämndens regelefterlevnad

Fokusområde Styrdokument Specifikt krav Bedömning av nuläge Kommentar Motsvarande styrdokument på TK

I det blå området presenteras stadens specifika krav, vilket 
styrdokument det härrör från, samt vilket fokusområde det tillhör. 

I det gröna området presenteras en bedömning av trafiknämndens 
regelefterlevnad. 

Arbetsmiljöarbete   
(18 krav)

Ledning och Styrning 
(6 krav):

Säkerhetsarbete       
(6 krav)

—samtliga 18 krav 
uppfylls helt

—3 krav uppfylls helt
—3 krav uppfylls delvis

—1 krav uppfylls helt
—5 krav uppfylls delvis

Sammanfattning av trafikkontorets bedömning
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2. Trafiknämndensnuläge -detaljer 1 (3)
Fokusområde Styrdokument Specifikt krav Bedömning av nuläge Kommentar Motsvarande styrdokument på TK

Ledning och styrning Göteborgs Stads riktlinje 
för styrning, uppföljning 
och kontroll

Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av 
nämndens/bolagsstyrelsens riskhantering.

Ja I den samlade riskbilden 2022 ingår:
- risk för förekomst otillåten påverkan
- risk för förekomst av korruption, mutor, jäv och förtroendeskadliga bisysslor
- risk för förekomst av kränkningar, hot och våld mot personal

I den samlade riskbilden 2021 ingick:
- risk för förekomst av oegentligheter i form av mutor, jäv eller förtroendeskadliga 
bisysslor
- risk för kränkningar, hot och våld mot personal

I den samlade riskbilden 2020 ingick:
- risk för oegentligheter på grund av brister i efterlevnad av anvisning om mutor, jäv och 
otillåten bisyssla
- risk för kränkningar, hot och våld mot personal

I metodstöd - identifiera risk exemplificeras följande riskaspekter:
- otillåten påverkan, hot, våld eller samröre eller inflytande från individer, grupper och 
strukturer med koppling till våldsbejakande extremistiska miljöer. 
- säkerhet brottslighet/Oegentlighet, Jäv och mutor, bidragsfusk

Ledning och styrning Vägledning, styrning, 
uppföljning och kontroll - 
risk (stödjande dokument)

För att förebygga risken för oegentligheter är det nödvändigt att 
förvaltningar/bolag skaffar sig en bild över vilka riskerna är och inom vilka 
områden de finns.

Risken för oegentligheter behöver per definition inte ingå i den samlade 
riskbilden som bygger på en värdering och prioritering av de mest väsentliga 
riskerna men den behöver ingå i riskbedömningen som leder fram till 
framtagandet av den samlade riskbilden.

Delvis En omfattande kartläggning avseende otillåten påverkan genomfördes hösten 2021.
Det finns ett behov av att tydligare systematisera processen för att ta fram den samlade 
riskbilden oegentligheter samt integrera med processarbetet. Dvs svara på var i 
organisationen de olika riskerna finns. 
Även kopplingen till arbetsmiljörond (riskanalys) behöver förtydligas (otillåten 
påverkan).

Samtliga medarbetare ska vara delaktiga i riskarbetet kring otillåten 
påverkan.

Ja Material finns för genomgång på APT. Frågor om otillåten påverkan är med i mall för 
medarbetarsamtalen. 

Nyanställda ska introduceras till vilka rutiner och risker som finns avseende 
otillåten påverkan i verksamheten. 

Ja Otillåten påverkan inkl korruption ingår i introduktionsutbildning Säkerhet för alla 
nyanställda. Även ytterligare utbildningar inom offentlig verksamhet genomförs 
regelbundet. 

Trafikkontorets anvisning mot 
oegentligheter

Alla medarbetare ska vara förberedda på de risker som finns och eventuella 
konsekvenser av dessa. 

Delvis Introduktion på enhetsnivå. Delaktighet i den årliga riskanalysen. Kan behöva utvecklas. Trafikkontorets anvisning mot 
oegentligheter

Det ska finnas rutiner inom verksamheten som minimerar risken för samtliga 
handlingar som innefattas av begreppet otillåten påverkan. 

Delvis Workshops gjordes hösten 2021 med cirka 100 deltagare på TK. Riskidentifiering 
genomfördes utifrån risk för otillåten påverkan. Uppföljning av åtgärder behöver följas 
upp.

Kommunövergripande styrning

Metodhandbok - otillåten 
påverkan (stödjande 
dokument)

Trafikkontorets regelefterlevnad

Metodstöd - identifiera risk
Metodstöd - analysera risk
Metodstöd - värdera risk
Metodstöd - hantera och åtgärda risk 

Ledning och styrning
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2. Trafiknämndens nuläge -detaljer 2 (3)
Fokusområde Styrdokument Specifikt krav Bedömning av nuläge Kommentar Motsvarande styrdokument på TK

Det åligger varje nämnd att ha interna tillämpningsrutiner gällande bisyssla 
och jäv. 

Ja Fråga om bisysslor ska lyftas vid rekrytering, introduktion och ingår i mallen för 
medarbetarsamtal. 

Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med bestämmelser om bisyssla Ja Se ovan samt information på intranätet inkl styrdokument. 

Chefer ska känna till anställdas bisyssla och engagemang vid sidan av 
anställningen. Frågan ska ställas i och med rekryteringsförfarandet. 
Närmaste chef ska även årligen, förslagsvis i samband med 
medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, ställa frågan om bisyssla till den 
anställde. 

Ja I mallen för medarbetarsamtal ingår frågor om bisysslor.  

Reglerna om bisysslor och hanteringsordningen för dessa ska behandlas 
regelbundet, t.ex. i samband med en arbetsplatsträff. Informationen ska 
också gälla medarbetarens skyldighet att själv anmäla bisyssla enligt AB § 8.

Ja Ingår i APT material för förebyggande oegentligheter och otillåten påverkan, I övrigt se 
kommentarer ovan. 

Staden ska arbeta aktivt för att informera anställda om reglerna kring jäv. Ja Ingår i APT material för förebyggande oegentligheter och otillåten påverkan, I övrigt se 
kommentarer ovan. Lyfts specifikt i utbildningen "Din roll som tjänsteperson".

Reglerna om jäv ska med regelbundenhet gås igenom och diskuteras på APT- 
möten.

Ja Ingår i APT material för förebyggande oegentligheter och otillåten påverkan, I övrigt se 
kommentarer ovan. 

Chefer ska verka för ett öppet klimat där frågor som rör jäv med enkelhet 
kan diskuteras på arbetsplatsen.

Ja Kontinuerliga chefsutbildningar.

Medarbetare ska ta ansvar för egen del för att fortlöpande reflektera över 
huruvida en jävsituation kan föreligga. 

Ja Ett öppet klimat som skapar förutsättningar för ständig dialog kring dessa frågor. 

Vid tveksamma fall ska en försiktighetsprincip tillämpas. Ja Från anvisning Upphandling och Inköp:
- Var och en som på något sätt deltar i kontorets arbete med anskaffning ska noggrant 
följa policyer och riktlinjer för Göteborgs Stad samt trafikkontorets egna handlingsregler 
för förtroende och oberoende. Vi ska undvika alla misstankar om mutor och jäv.

- Den som deltar i upphandlingar eller inköp får inte ha personliga intressen i 
leverantörsföretaget som kan påverka utgången av ärendet (jäv). Handläggare som 
anlitar 
leverantörer i sådan omfattning att man skapar en nära affärsrelation med leverantören 
ska undvika att anlita leverantören i privata angelägenheter.

Samtliga förtroendevalda och anställda ska ta del av Göteborgs Stads policy 
och riktlinje mot mutor. 

Ja I introduktion av nämnden ingår policy och riktlinje mot mutor. 

Förvaltningen ansvarar för att denna policy och riktlinje efterlevs. Ja Vi har tagit fram TK anvisningar för att implementera stadens krav. Del i introduktionen. 

Kommunövergripande styrning

>Trafikkontorets anvisning mot 
oegentligheter
>Information om oegentligheter
>Trafikkontorets anvisning för 
representation

Policy och riktlinje mot 
mutor i Göteborgs Stad 

Trafikkontorets regelefterlevnad

Göteborgs Stads anvisning 
för bedömning av bisyssla 
och jäv 

Arbetsmiljöarbete >Trafikkontorets anvisning mot 
oegentligheter 
>Trafikkontorets rutin för bisyssla
>Trafikkontorets anvisning Upphandling 
och Inköp

Arbetsmiljöarbete
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2. Trafiknämndens nuläge -detaljer 3 (3)
Fokusområde Styrdokument Specifikt krav Bedömning av nuläge Kommentar Motsvarande styrdokument på TK

Chefer ansvarar för att alla medarbetare känner till att kränkningar, 
trakasserier och repressalier inte accepteras.

Ja Verktygslåda till cheferna att använda på APT minst 1 ggr per år.

Chefer ansvarar för att se till att rutinen efterlevs av alla medarbetare. Ja Följs upp i medarbetarenkäten.

Ledare ska agera som förebilder och föredömen. De ska inspirera till lärande, 
utveckling och förändring.

Ja Följs upp i medarbetarenkäten, högt ledarskapsindex 2021.

Verksamhetsföreträdare star ansvar för att utveckla verksamheten mot 
uppställda mål. 

Ja Följs upp i medarbetarenkäten, högt ledarskapsindex 2021.

Verksamhetsföreträdare ska ha hög kompetens och god kunskap om 
verksamheten, dess lagar, avtal och styrande dokument. 

Ja

Arbetsgivarföreträde har god kunskap om aktuella lagar, avtal, policy och 
andra styrdokument och ansvarar för att ge medarbetarna lika rättigheter 
och möjligheter i arbetet samt klargöra deras skyldigheter. 

Ja

Arbetsmiljöarbete Göteborgs Stads policy för 
representation och gåvor 

Samtliga chefer, förtroendevalda och anställda ska ta del av Göteborgs Stads 
policy för representation och gåvor.

Ja Trafikkontoret har tagit fram en anpassad anvisning för representation som är ännu 
tydligare än stadens policy och riktlinjer. 

Trafikkontorets anvisning för 
representation

Hantering av säkerhetsrisker ska ske kontinuerligt inom verksamheten och 
alltid vid större förändringar. 

Delvis I handbok för personsäkerhet hänvisas till SAM (arbetsmiljö), för fysisk säkerhet 
(skalskydd) mer oklart. En samlad säkerhetsbedömning med riskanalys bör göras årligen. 

Hantering av säkerhetsrisker ska vara en del av beslutsfattandet vid 
prioritering och val av olika handlingsalternativ. 

Delvis Säkerhetsriskerna behöver bli tydligare och i vilka processer de är störst. 

Informationsklassning ska göras kontinuerligt av informationsägaren Ja Utförs av verksamheten med stöd av informationssäkerhetsfunktionen. Dokumenteras i 
dokumenthanteringsplanen. 

Informationsklassningen ska ligga till grund för hur informationen ska 
hanteras i verksamheten

Delvis Under implementering. Detta är fokus för informationssäkerhetsarbetet framöver, att 
med utgångspunkt i den informationsklassning som är gjord säkerställa att 
informationen hanteras på rätt sätt i förhållande till klassningen. Detta gäller både IT-
säkerhetsperspektivet och hantering/arbetssätt i verksamheten. Idag finns en del av 
detta på plats, tex. hur vi arbetar med klass 2-information i kontorslokalerna, vilka 
uppgifter som får hanteras i Microsoft 365 etc.

Informationsklassningen skall utformas så att tillgången till information och 
öppenheten inom stadens verksamheter förblir så stor som möjligt för 
intressenter och allmänhet

Delvis Under implementering. Externa förfrågningar prövas alltid utifrån gällande regelverk om 
offentlighet och sekretess och det finns rutiner för detta. När det gäller att 
tillgängliggöra information på eget initiativ som öppen data pågår 
implementeringsarbete och anpassningar efter den nya lagstiftningen.

Tillämpliga lagar och andra giltiga styrdokument skall alltid uppfyllas och 
vägas in i informationsklassningen

Delvis Under implementering. Kräver mer arbete för att helt uppfyllas. Lagefterlevnad är i 
största del god men det behövs mer arbete och kunskapshöjande insatser för hela 
verksamheten för att ytterligare förbättra det. Samma gäller andra styrdokument då det 
ibland saknas kunskap om vilka styrdokument som är tillämpliga. 

Kommunövergripande styrning

Trafikkontorets handbok för 
personsäkerhet
Trafikkontorets krisplan

Riktlinje för hantering av 
säkerhetsrisker

Säkerhetsarbete

Trafikkontorets regelefterlevnad

Trafikkontorets anvisning för 
informationssäkerhet

Riktlinje för 
informationssäkerhet 

Säkerhetsarbete

> Trafikkontorets handbok vid 
trakasserier och kränkande 
särbehandling

Göteborgs Stads policy för 
arbetsmiljö, 
medarbetarskap och 
chefskap 

Arbetsmiljöarbete > Systematiskt arbetsmiljöarbete på 
trafikkontoret

Göteborgs Stads rutin vid 
kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella 
trakasserier och 
repressalier inom 

Arbetsmiljöarbete
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För att möta stadens krav
I de kommunövergripande styrdokumenten inom Göteborgs Stad har KPMG identifierat totalt 30 krav gällande förebyggande arbete mot oegentligheter. 
Av dessa bedöms 22 krav vara helt uppnådda och 8 krav vara delvis uppnådda.
När det gäller Ledning och styrning kan nämnden utveckla följande:
—Mer detaljerade riskanalyser, var i organisationen riskerna återfinns.
—Förtydliga kopplingen till den riskanalys som görs i samband med arbetsmiljörond (otillåten påverkan).
—Medarbetarnas delaktighet i riskanalysen
—Uppföljning av åtgärder till följd av tidigare riskanalyser
När det gäller Säkerhetsarbete kan nämnden utveckla följande:
—En samlad säkerhetsbedömning med riskanalys bör göras årligen.
—Det kan förtydligas vilka som är de största säkerhetsriskerna inom respektive process.
—Säkerställa att informationshanteringen anpassas till genomförd informationsklassningen.
—Kunskapshöjande insatser kring informationsklassning och informationshantering.
Sammantaget kan KPMG konstatera att trafiknämnden lever upp till flertalet av de krav på förebyggande arbete mot oegentligheter som ställs på 
stadens nämnder genom kommunövergripande styrdokument.

3. Utvecklingsområden
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För att uppnå ”best practice”
KPMG har inom uppdraget utvecklat ett ramverk för att beskriva ”best 
practice”, det vill säga centrala förutsättningar för ett heltäckande effektivt 
förebyggande arbete mot oegentligheter. Ramverket utgår från KPMGs 
internationella erfarenheter, men det är även anpassat till en svensk 
kontext genom att ta hänsyn till aktuella rekommendationer från IMM1

samt beaktar vedertagna krav gällande intern kontroll enligt COSO2.
I tabellen illustreras ramverkets huvudområden och delområden. KPMG 
har även genomfört en GAP-analys i förhållande till detta ramverk som 
visar att trafiknämndens tydligaste utvecklingsområden återfinns inom 
Processer och kontroller samt Informationssäkerhet och dataanalys. 
Exempelvis skulle trafiknämndens förebyggande arbete kunna stärkas 
vad gäller:
• System för kontroll av leverantörer och utförare vad gäller 

oegentligheter
• Skydd av masterdata
• Förutsättningar för dataanalys
Det ska dock framhållas att i flera avseenden kan även stadens 
kommunövergripande styrdokument och tillhörande krav utvecklas i 
dessa delar.

1) Institutet Mot Mutor (www.institutetmotmutor.se)
2) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (www.coso.org)

3. Utvecklingsområden
Huvudområden Delområden

Ledarskap och kommunikation kring oegentligheter

Styrning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Övergripande riskanalyser kring oegentligheter

System för kontroll av leverantörer och utförare gällande oegentligheter

Kontroller för att förebygga och upptäcka oegentligheter

Organisation och struktur för arbete mot oegentligheter

Riskkultur gällande oegentligheter

Skydd av masterdata

Förutsättningar för dataanalys

Ledarskap och 
styrning

Informationssäkerhet 
och dataanalys

Kompetens och 
organisation

Processer och 
kontroller
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