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1 Sammanfattning 
Vi har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
avseende bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll 
av förekomsten av bisysslor. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i Tingsryds kommun delvis 
uppfyller granskningens syfte och revisionsfrågor. Det finns tydliga aktuella riktlinjer 
samt rutiner för hantering av bisysslor. Vi bedömer däremot att deras uppföljning av 
anmälda bisysslor inte är tillräcklig. Vi kan konstatera att det finns utvecklingsområden 
för kommunstyrelsen att beakta. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

—Se över uppföljningen av anmälda bisysslor och eventuellt utveckla ett system för 
sammanställning av kommunanställdas bisysslor i syfte att ge en tydligare 
översiktsbild. Ett exempel kan vara att skapa en förvaltningsgemensam excelfil över 
kommunens anställdas bisysslor. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tingsryd kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
avseende bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Riksdagen fattade i november 2001 beslut om ändring i lagen om offentlig anställning 
(LOA). Det innebär att from. årsskiftet 2001/2002 gäller förbudet mot 
förtroendeskadliga bisysslor i 7 § LOA även för arbetstagare i kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Beslutet medför att kontrollsystemet för aktuella bisysslor skärps 
och förtydligas. Offentligt anställda får inte ha bisysslor som kan rubba förtroende för 
deras opartiskhet, förtroendeskadliga bisysslor. 

Arbetsgivaren kan också förbjuda arbetstagare att ha bisysslor som inverkar hindrande 
på arbetet eller som innebär att arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivarens 
verksamhet. Detta följer av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB 17) § 8. 

Det är angeläget att granska lagens och avtalets efterlevnad samt hur den interna 
kontrollen i detta sammanhang fungerar i kommunen. 

Revisorerna i Tingsryd genomförde en granskning 2005 som visade brister. Med 
bakgrund av detta vill revisorerna se huruvida rutiner och riktlinjer ser ut idag. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll 
av förekomsten av bisysslor. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Finns det aktuella riktlinjer för bisysslor? 

• Har kommunen rutiner för hantering av bisysslor? 

• Hur följer kommunen upp anmälda bisysslor? 

Granskningen är översiktlig och avser bisysslor. 

Vi granskar inte kvaliteten i rutinerna och uppföljningen. Vi har således inte granskat 
förekomsten av antalet och vilka bisysslor som finns. 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

• Allmänna bestämmelserna 17 
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• Lagen om offentlig anställning 

• Kommunens riktlinjer och policy 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner samt genomgång 
av dokument rörande granskningsom rådet. 

Rapporten är faktakontrollerad av Tingsryd kommuns personalchef. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Aktuella riktlinjer för bisysslor 

Tingsryds kommun fastställde 2017-06-21 ett dokument om riktlinjer för bisysslor. I 
dokumentet framgår det att: "I samband med nyanställning av tillsvidareanställda och 
vid medarbetarsamtal ska eventuella bisysslor förtecknas. Från den 1 januari 2002 
gäller förbud genom riksdagsbeslut mot förtroendeskadliga bisysslor även för anställda 
i kommuner, landsting och kommunalförbund". Dokumentet synlig- och tydliggör de 
riktlinjer som finns avseende bisysslor, både utifrån arbetsgivares och arbetstagares 
perspektiv. Arbetsgivaren ansvarar för att medvetandegöra medarbetarna om dess 
skyldighet till anmälan av bisyssla och lämna uppgifter. Arbetstagaren har i sin tur ett 
ansvar och en skyldighet att anmäla eventuella bisysslor till arbetsgivaren. 

201 6-1 1-24 fastställde Tingsryds kommun ett dokument avseende riktlinjer vid 
introduktion. I dokumentet beskrivs det att introduktionen har tre faser, vilka är 
arbetsplatsintroduktion, förvaltningsintroduktion och central introduktion. Vilken 
introduktion som ges beror på om den sker vid nyanställning, ny befattning eller vid 
återkomst från längre tids frånvaro. I dokumentet finns det en bifogad bilaga som tar 
upp hur arbetsplatsintroduktionen förslagsvis kan genomföras. Denna bilaga tar upp 
moment som ska tas upp i god tid före första arbetsdagen, första arbetsdagen och 
under första arbetsveckan. Under första dagen finns en punkt som säger att 
arbetsledaren ska gå igenom och skriva under för anställningens relevanta dokument, 
till exempel dokument om riktlinjer för bisyssla. 

3.1.1 Bedömning 

Vi bedömer att Tingsryd kommuns kommunstyrelse har riktlinjer för bisysslor. 
Dokumentet om riktlinjer för bisysslor som framställdes 2017 tydliggör vikten av 
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anmälandet av bisyssla samt tar upp förbudet från och med 1 januari 2002 som råder 
mot förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och 
kommunalförbund. 

3.2 Rutiner för hantering av bisysslor 

I Tingsryds kommun upplyser som sagt arbetsgivaren medarbetaren om riktlinjer för 
bisyssla vid nyanställning, ny befattning, vid återkomst från längre tids frånvaro samt 
vid de årliga medarbetarsamtalen. Det finns en blankett om bisysslor som ska 
användas vid nyanställning av tillsvidareanställda och vid de årliga 
medarbetarsamtalen om förändring skett. 

3.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att Tingsryds kommun har rutiner för hantering av bisysslor, både vad de 
gäller de befintliga medarbetarna samt nyanställda. 

3.3 Uppföljning av anmälda bisysslor 

Som tidigare nämnt ställs frågan om bisysslor vid de årliga medarbetarsamtalen av 
närmsta chef. Därmed ställs frågan till medarbetarna minst en gång om året. Det har 
framtagits en checklista för medarbetarsamtal, som både chef och medarbetare ska 
använda i förberedande syfte inför samtalen. I detta dokument förekommer en punkt 
om bisyssla. 

Om det förekommer bisysslor ska en kopia skickas till förvaltningschefen samt en kopia 
till personalavdelningen för förvaring i personakten. I övrigt görs ingen sammanställning 
av de kommunanställdas bisysslor. 

3.3.1 Bedömning 

Det görs en viss uppföljning av anmälda bisysslor. Vi bedömer dock att uppföljningen 
bör utvecklas och fördjupas. Det finns vidare inte någon ordentlig sammanställning av 
de kommunanställdas bisysslor, vilket är något som skulle kunna framtas i syfte att ge 
en tydligare och mer strukturerad bild. 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i Tingsryds kommun delvis 
uppfyller granskningens syfte och revisionsfrågor. Det finns tydliga aktuella riktlinjer 
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samt rutiner för hantering av bisysslor. Vi bedömer däremot att deras uppföljning av 
anmälda bisysslor inte är tillräcklig, utan har utvecklingsmöjligheter. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Se över uppföljningen av anmälda bisysslor och eventuellt utveckla ett system för 
sammanställning av kommunanställdas bisysslor i syfte att ge en tydligare 
översiktsbild. Ett exempel kan vara att skapa en förvaltningsgemensam excelfil 
över kommunens anställdas bisysslor. 

Datum som ovan 

Lars Jönsson 
Certifierad kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Föreliggande dokument 
1) Revisionsrapport — Bisysslor (2005-06-15) 

2) Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (2005-08-22) 

3) Dokument om introduktion (Fastställt 2016-11-24) 

4) Checklista för medarbetarsamtal (Fastställt 2013-08-22) 

5) Dokument riktlinjer för bisysslor (Fastställt 2017-06-21) 

6) Blankett Bisyssla - Förteckning av bisysslor för anställda inom Tingsryds kommun. 

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

