
Göteborgs Stad Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande angående Svar på yrkande (S), (MP) 
och (V) angående visselblåsarfunktionen och 
mutförsök
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får 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

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget, att ge förslag på hur förvaltningen ska
återkomma till nämnden med redovisning av inkomna ärenden från
visselblåsarfunktionen samt ge förslag på hur en extern granskning av förvaltningens
arbete mot oegentligheter kan genomföras (TN 2022-04-21 § 133), för fullgjort.

Yrkandet 
Tjänsteutlåtandet beskriver väl den problematik som finns och även återaktualiserats i 
media och av stadsrevisionen. Det är av yttersta vikt att medborgarnas förtroende för 
infrastrukturplanering och byggnationer i stadens återställs. För att detta ska kunna 
uppnås måste minsta tvivel om oegentligheter utraderas. Vi välkomnar därför 
förvaltningens förslag om att trafikkontorets går vidare med att anlita en konsult, inom 
ramen för stadens ramavtal för konsulttjänster, med uppdrag att belysa arbetet mot 
oegentligheter inom ramen för trafiknämndens verksamhet; 

• Bakgrund
• Nuläge
• Gap-analys
• Förbättringsområden
• Förslag på struktur/systematik.

Det är även bra och viktigt att förvaltningen ska samverka med stadens 
visselblåsarfunktion och tänker komplettera rutinen med när och i vilket skede som en 
allvarlig misstanke om oegentlighet ska anmälas till stadsrevisionen samt hur nämnden 
ska informeras. I enlighet med vårt tidigare yrkande.  

Slutligen anser vi att det är essentiellt att detta arbete med hanterandet av 
visselblåsarfunktion och oegentligheter tas om hand i fortsatt hantering i den nya 
organisationen för stadsbyggnation.  

Trafiknämnden 2022-06-17 protokollsbilaga 1, § 216  

Yrkande 
2022-06-16 

S, MP, V 

Ärende 10 
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