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Svar på uppdrag utifrån yrkande från (S), (MP) 
och (V) att belysa arbetet mot oegentligheter 
inom ramen för trafiknämndens verksamhet 
Förslag till beslut 
i trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget om att belysa arbetet mot oegentligheter inom ramen 
för trafiknämndens verksamhet (TN  2022-06-17 § 216) för fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret, har enligt uppdrag, avropat en extern konsult för en genomlysning av 
trafiknämndens arbete mot oegentligheter (bilaga 1). Genomlysningen visar att 
trafiknämnden till största del följer de krav som Göteborgs Stad ställer på sin organisation 
vad gäller förebyggande arbete mot oegentligheter. Det finns dock ett antal 
förbättringsområden dels mot de krav som staden ställer, dels för att uppnå ’best practise’ 
enligt det ramverk som konsulten föreslår för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Trafikkontoret har arbetat tillsammans med konsulten i uppdraget (dialog/workshop) och 
tar till sig av de synpunkter och förslag på förbättringsområden som konsulten föreslår. 
Erfarenheterna från genomlysningen tillsammans med den process för hantering av 
misstänkta oegentligheter, som är framtagen för trafikkontoret, förs över till de nya 
förvaltningarna för stadsutveckling genom presentation av underlaget i olika forum.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
Genomlysningen har utgått från de styrande/stödjande dokument som Göteborgs Stad har 
rörande förebyggande arbete mot oegentligheter och finns listade i bilaga 1. 

Bilagor 
1. KPMG - Genomlysning av trafiknämndens arbete mot oegentligheter 
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2. Yrkande angående Svar på yrkande (S), (MP) och (V) angående 
visselblåsarfunktionen och mutförsök 

3. Utdrag ur protokoll - Sammanträdesdatum: 2022-06-17 

Ärendet  
Trafiknämnden gav (TN 2022-06-17 § 216) trafikkontoret i uppdrag att anlita en konsult, 
inom ramen för stadens ramavtal för konsulttjänster, med uppdrag att belysa arbetet mot 
oegentligheter inom ramen för trafiknämndens verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 
Det föreligger en viss otydlighet när det gäller olika begrepp som handlar om 
oegentligheter då det inte finns en nationell eller internationell fastställd definition av 
begreppet. Oegentligheter är ett samlingsbegrepp för förfarandet som medför att beslut 
och handlingsprocesser påverkas på ett otillbörligt sätt. Som oegentligheter räknas mutor, 
jäv, förtroendeskadlig bisyssla, intressekonflikter och förtroendemissbruk samt otillåten 
påverkan. Trafikkontoret har valt att utveckla sitt arbeta utifrån samlingsbegreppet 
oegentligheter där otillåten påverkan således är en ingående del. 

Trafikkontoret har ett pågående arbete mot oegentligheter med en kontinuerlig utveckling 
av riskhantering, rutiner och arbetssätt. Arbetet med att ta fram en ny anvisning och 
övriga stöddokument har gjorts i flera steg och idag är Trafikkontorets anvisning mot 
oegentligheter det övergripande dokumentet. Anvisningen syftar till att genom 
ändamålsenlig vägledning till medarbetare och chefer inom trafikkontoret förebygga och 
förhindra korruption, mutor och jäv hos medarbetare och chefer inom förvaltningen samt 
även upprätthålla och fördjupa förtroendet som myndighet. För att ytterligare förtydliga 
för chefer/medarbetare har en rutin för hantering av misstänkta oegentligheter arbetats 
fram. 

Den externa granskningen har belyst det arbete som pågår, det underlag som finns på 
plats men också, efter genomförd gap-analys1, identifierat de förbättringsåtgärder som 
behövs för att helt möta de krav som Göteborgs Stad ställer för det förebyggande arbetet 
mot oegentligheter. Slutligen har ett förslag på ramverk presenterats som en struktur för 
att uppnå det som konsulten ser som ’best practice’ inom arbetet mot oegentligheter.  

Trafikkontoret har arbetat tillsammans med konsulten i uppdraget (dialog/workshop) och 
tar till sig av de synpunkter och förslag på förbättringsområden som konsulten föreslår. 
Erfarenheterna från genomlysningen tillsammans med den process för hantering av 
misstänkta oegentligheter, som är framtagen för trafikkontoret, förs över till de nya 
förvaltningarna för stadsutveckling genom presentation av underlaget i olika forum.  

 

 

 

 
1 En GAP-analys är ett sätt att analysera och förstå hur organisationens situation ser ut idag mot 
hur man vill att den ska se ut i framtiden, 

Lisa Sundell 
 
Förvaltningscontroller 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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