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Yrkande angående visselblåsarfunktionen 
och mutförsök 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att under varenda ordinarie nämndsammanträde som
anmälningsärende redovisa inkomna ärenden från visslarblåsarfunktionen samt
redovisa arbetet medvidtagna åtgärder mot bakgrund av punkterna i stadsrevisionens
kritik.

2. Trafikkontoret får i uppdrag att tillsätta en extern granskning för att gå igenom hela
verksamheten och för att komma till rätta med problemen med bjudluncher och
mutförsök. Den externa granskningen ska också föreslå åtgärder som trafiknämnden
kan vidta för att förbättra förvaltningskulturen inför den nya
förvaltningsorganisationen.

Yrkandet 
Göteborg har tidigare haft stora förstorendeskador när det gäller mutbrott, jäv och andra 
oegentligheter i olika kommunala förvaltningar och bolag. Det är även tidigare varit 
problem i själva trafiknämnden och trafikkontoret i synnerhet.  

På senaste nämndsammanträdet pekade stadsrevisionen på flertalet problem som 
förvaltningen nu arbetar med och ska komma med åtgärder för hantering i junis 
trafiknämnd. Det är bra att detta sker. Stadsrevisionens senaste revisionskritik mot 
trafiknämnden i form av en anmärkning är dock så pass allvarlig att det krävs ytterligare 
skarpa organisationsförändringar för att komma till bukt med problemen. Det gäller 
nämndens arbete med att motverka otillåten påverkan som hot, mutor och korruption.  

För att stoppa förtroendetappet gentemot göteborgarna, stärka transparensen och för att 
inte en osund organisationskultur ska tas vidare in i de nya förvaltningarna så tror vi att 
det är viktigt att redan nu vidta ett par konkreta åtgärder för att säkerställa att stadens 
nolltolerans mot korruption, mutor och bjudluncher gäller.  

Ärenden som kommer från stadens visselblåsarfunktion ska anmälas till nämnden. 
Förvaltningen ska ta extern hjälp för att belysa och komma tillrätta med problemen, men 
också för att få förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra förvaltningskulturen 
inför att den nya nämndorganisationen implementeras. Detta är centralt och helt 
avgörande för att säkra och återställa göteborgarnas förtroende för politiken och den 
kommunala förvaltningen, och för att garantera att de nya förvaltningarna blir fria från 
varje tillstymmelse till bjudlunch och mutförsök 
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Yrkande 
2022-03-24 

Socialdemokraterna 

Nytt ärende 
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