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REVISIONSRAPPORT —Intern kontroll i hantering av bisysslor

Revisorerna har i sin risks och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens arbete med
intern kontroll i hanteringen av bisysslor utifrån följande fråga: Är den interna
kontrollen avseende hantering av anställdas bisysslor' tillräcklig inom
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden?

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att den interna
kontrollen avseende hanteringen av anställdas bisysslor delvis är tillräcklig. Vår
bedömning grundar sig på följande iakttagelser:

Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas bisysslor. Dessutom finns
en blankett för anmälan om bisyssla och en vidaredelegationsordning där ansvaret
för att pröva bisyssla framgår. Det är dock osäkert i vilken omfattning befintliga re=
gelverk är kända i organisationen. Det saknas även en övergripande bild över vilka
bisysslor som finns i kommunen. Vår granskning visar att anställda har bisysslor
som inte anmälts, dock förekommer inga utbetalningar till företag där anställda har
engagemang och som skulle kunna bedömas vara förtroendeskadliga. Det saknas en
rutin för att gå igenom regelverket avseende bisysslor med de anställda.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av de
brister som identifierats i bilagd rapport. Svar önskas senast den 15 november 2017.
Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rapporten om så
önskas.
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Intern kontroll i hantering av bisysslor

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att säkerställa att Sala kommun har en tillräcklig kon-

troll över de anställdas bisysslor.

Kontrollrnål1:Det finns ett ändamålsenligt regelverkrörande anställdas eventuellabi-
sysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är uppfyllt. Bedöma

ningen grundar sig bla. på följande noteringar;

0 Det finns en framtagen policy, riktlinje samt checklista för bedömning av bisysslor

avseende bisysslor. a

o Det finns en blankett för anmälan av bisyssla. Anställd som inte har bisyssla anmä-

ler inte att bisyssla inte finns.

e Det finns en vidaredelegationsordning där ansvaret för att pröva bisyssla framgår.

o Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för anmälan om

bisyssla.

Kontrollmål 2: Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas

bisysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppjyllt.

Bedömningen grundar sig bla. på följande noteringar;

e Enligt intervjuer framkom att bisysslor inte anmäls fullt ut och det finns en osä-

kerhet på hur känd rutinen för hanteringen av bisyssla är bland cheferna.

w Utifrån att personalchef och HR-konsult har tillfrågat några enhetschefer inom

vald omfattning ser vi att det finns variationer i hanteringen av bisysslor.Dockär
underlaget för litet för att kunna dra slutsatser.

o Det är tydligt i organisationen vem som har rätt att pröva bisyssla. Det förekom-

mer ingen second opinion i bedömningen av eventuella bisysslor. En bisyssla som

har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna uppfattas som olämplig utifrån en

annan chefs ansvarsområde.

m Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor på kommunen och

därmed finns det inte någon som har en överblick av hur många eller vilka bisyss-

lor som finns.

e Rutinen avseende förvaring av blanketterna för anmälan om bisyssla efterlevs inte.
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Intern kontroll i hantering av bisysslor

Ji Kontrollmål 3: Regelverket för anställdas bisysslor efterlevs.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

Enligt registeranalysen har 34 av de 192 anställda i urvalet tillsammans 44 enga-
gemang. Tre bisysslor har anmälts genom blanketten för anmälan av bisyssla, dvs.
7%.

Tre blanketter för anmälan om bisyssla har erhållits av kommunen. Efter avstäm-
ning bedöms samtliga tre helt överensstämma med registrerat engagemang enligt
InfoTorg.

å

Det förekommer inga utbetalningar till företag där anställd har engagemang och
som skulle kunna bedömas som förtroendeskadliga.

Kontrollmäl 4: Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket
avseende bisysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppjyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

o Det finns ingen rutin i att ha regelbundna genomgångar rörande regelverket för de
anställda.

Rekommendation

Virekommenderar att kommunstyrelsen tillser att;

Det tas fram dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för bisysslor
samt att rutinerna förankras i organisationen.

Hanteringen av bisysslor behöver förankras i organisationen och följsamheten sä-
kerställas genom regelbunden uppföljning. Samtliga chefer behöver bli väl inför-
stådda med rutinen och hanteringen av bisysslor.

Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket avseende
bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten.

s Det görs en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna är
fullständiga och aktuella.
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1. Inledning

,inIl ,le-'áânlfsfgnetrjtvid”
Det finns en risk för att en anställds engagemang i anxiatföretageller liknade kan inverka
hindrande på ordinarie arbetsuppgifter i kommunen eller i de kommunala bolagen. Det
kan även konkurrera med arbetsgivarens verksamhet, om en anställd har uppdrag för
egen räkning som annars hade utförts i egenskap av anställd.

Vidare kan det även förekomma att en anställd genom sitt eget agerande i arbetet kan
påverka att kommunen eller de kommunala bolagen köper av dennes företag eller av fören
tag till vilket den anställde har anknytning. Ovanstående är exempel som kan skada
kommunens eller de kommunala bolagens anseende och trovärdighet. Bisysslor är särskilt
känsliga när det gäller personer som handhar olika former av myndighetsutövning i
kommunen.

:tt ;fittacont:lr, e:o'isstitnrasyl-inlägg;n!
Syftet är att säkerställa att kommunen och de kommunala bolagen har en tillräcklig kon-
troll över de anställdas bisysslor.

Granskningen ska besvara revisionsfrågan:

Är den interna kontrollen avseende hantering av anställdas bisysslor tillräcklig inom
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden?

är .. Reayig im1:a:!’c2rizEe:?r~z§cag
De revisionskriterier som ligger till grund för granskningen är följande:

Lagen om offentlig anställning (LOA) §7, 7a—d§§

Allmänna bestämmelser (AB) kap3 § 8

Internt styrande dokument inom området

l i-t.Evit»l fi»I:i: l
Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor.

Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

Regelverket för anställdas bisysslor efterlevs.

Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket avseende
bisysslor.

L5:; liin? H3.
Granskningen omfattar kommunstyrelsen (enbart samhällsbyggnadskontoret) och vård
och omsorgsnämnden (samtliga verksamheter; individ, familj och arbete, hemtjänst,
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hemsjukvård, rehab, sjuksköterskor, vård och omsorgsboende samt funktionsnedsätt-

ning).

Uppföljning gäller tillsvidareanställda och görs mot aktiebolagsregistret samt handels-

och föreningsregistret hos Bolagsverket med hjälp av InfoTorg.

JVM-ratten?
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, registerkontroll engagemang

samt registeranalys av insamlat material från Sala kommun. Intervjuer har genomförts

med personalchef och HR-konsult på Sala kommun. Uppgifter från InfoTorg har analyse-

rats mot kommunens och bolagens leverantörsreskontra.

Samtliga som intervjuats har getts tillfälle att faktagranska rapporten innan den har redo-

visats för revisorerna.
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i fi"7'77

2. Regelverk och riktlinjer avseende
bisysslor

Granskningen utgår ifrån regelverken kring offentliganställdas bisysslor. I regelverken

definieras vad som menas med bisyssla. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbets*

givaren gör bedömningen att bisysslan äijförtroendeskadlig, arbetshindrande eller kona

kurrerande.

Ett generellt bisyssleförbud är inte arbetsrättsligt hållbart, utan varje arbetstagares bi~

syssla måste prövas var för sig.

iüttttgatanterttâjjüiâärââiffâlgâttsrøäziaztlzøzáiirrgr»{,!1’,<U?/-?!..,).1
Lagen om offentlig anställning (LOA) reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor.

Av lagen framgår att:

- Det är förbjudet för arbetstagare att ha en förtrocndeskadlig bisyssla.

- Arbetstagare är, på arbetsgivarens begäran, skyldig att upplysa arbetsgivaren om

de bisysslor som arbetstagaren har.

- Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren har en förtroendeskadlig bisyssla,

ska arbetsgivaren förbjuda bisysslan.

- Arbetsgivaren ska även på ett lämpligt sätt uppfylla sin skyldighet att informera de

anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ur förtroende-

skadlig aspekt.

.áitirrtêiitnar bâesittárrnnxeieei* (AH)
Av allmänna bestämmelser (AB) framgår att arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagare att

inneha bisyssla som inverkar hindrande på arbetet eller som innebär att arbetstagare

konkurrerar med arbetsgivaren.

Enligt bestämmelsen ska arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de

uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska

medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgif-

ter.

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunal-

förbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan påverka ar-

betstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.
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I akttagelser och bedömningar
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ISalakommun finns nedanståendestyrandedokument gällandebisysslor;

G

9
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Policy gällande bisyssla,antagenavkommunfullmäktige 2009-10-29 ochrevide-
rad senast2013.I policyn framgår att medarbetareinte skaha bisysslorsomkon-
kurrerar med arbetsgivarensverksamhet, inte habisysslorsomgör att man kan
ifrågasättavemsintressensom medarbetarensätteri första hand ochom medar-
betaren utövar sin anställning på ett opartiskt sätt eller ha bisysslorsompåverkar
medarbetarensfysiskaochpsykiskaförmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

I policyn står ävenatt förtroendeskadlig bisysslareglerasi LOA(Lagenom offent-
lig anställning), att bisysslainte får inverka hindrande från arbetsuppgiftereller
konkurrera med arbetsgivarenenligt kollektivavtalet AB (Allmännabestämmelser)
samt att ytterligare en utgångspunktför bedömning avbisysslaär bestämmelser
omjäv som finns in lcommunallagen.

Medarbetaresomhar en anställning inom Salakommun ochsamtidigt har enbi-
sysslaska anmäladet skriftligt till arbetsgivaren.

Riktlinjerfiir hantering av bisyssla,antagenav kommunstyrelsen2009-12-03. I
riktlinj enframgår att arbetsgivareär skyldig att informera medarbetareom vilka
slagsförhållande som kan göraenbisysslaotillåten. En skriftlig information i
kombination med att frågan tas upp på arbetsplatsträff,anställningsintervju och
medarbetarsamtalansessom enlämplig och förebyggandeinsats. Medarbetareär
skyldig att lämna deuppgifter sombehövsför att arbetsgivareskakunna bedöma
arbetstagarensbisysslor,det skagöraspå blankett för anmälanavbisyssla.Ar-
betsgivarensbeslut om en arbetstagareskaupphöra med eller inte åtasig en för-
troendeskadligbisysslaskavara skriftlig och innehålla enmotivering, utrymme
ñnns på blankett för anmälanombisyssla.

OmSalakommun anlitar en anställdsprivata företagför ett uppdragskadetta do-
kumenterastillsammans med enmotivering till beslutet.Hänsynskall tasbådetill
bisysslereglernaoch till Skatteverketsregler kring självständighetskriteriernaför
näringsverksamhet.

Det finns ävenenskrivelseom överklagansamt tvist.

Medarbetarsamral - medarberarplan, framtagen avpersonalkontoreti april
2014. I dokumentet står att chefenskafråga medarbetarenom dennahar någon
bisyssla.

Checklistafor bedömning av bisysslorsförtroendeslcadlighet,framtagenavper-
sonalkontoret, år 2009. Checklistanskavara ett stödvid bedömningom enbi-
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syssla är förtroendeskadlig eller inte. I första hand som det göras en bedömning
om det rör sig om en bisyssla eller inte, i andra hand ska det göras en samlad be-
dömning av de omständigheter som ska påverka allmänhetens förtroende för
medarbetarnas opartiskhet och kommunens anseende. Vid bedömningen bör man
ta hänsyn till dels vilka arbetsuppgifter medarbetaren och verksamheten där med-
arbetaren är anställd har och dels på vad bisysslan går ut på. Det finns en check-
lista i form av sex frågor där svaret JA på frågorna 1-3 troligen innebär att det är
en bisyssla och svaret på frågorna 4-5 är JA talar det mesta för att det inte är en bi-
syssla.

Det finns en framtagen blankett för Anmälan av bisyssla, styrelseuppdrag i bolag
och/eller ekonomisk förening. På blanketten ska den anställda lämna uppgifter om bi-
syssla och arbetsgivaren ska motivera sitt ställningstagande 'tillbisysslan. Blanketten ska
undertecknas av både anställd och arbetsgivare med namnförtydligande, ort och datum.
På blanketten framgår att den ska sparas i personalakten på personalkontoret. Anställd
med bisyssla ska anmäla personuppgifter såsom namn och personnummer, uppgifter gäl-
lande sin anställning i Sala kommun såsom verksamhet, arbetsplats, anställd som och
anställningens omfattning, uppgifter gällande bisysslan såsom bisysslans art, bisysslans
omfattning och arbetsgivare, uppgifter gällande styrelseuppdrag och/eller ekonomisk för-
ening såsom bolagets/ föreningens namn, uppdragstid, uppdragets art.

Arbetsgivaren ska göra ett ställningstagande på blanketten med en bedömning av medar-
betarens redovisade bisyssla samt beslut med motivering. På blanketten framgår att "Om
medarbetare vill överklaga beslut skall detta göras skriftligt till Kommunstyrelsens ar-
betsgivardelegation".

I Vidaredelegationsordningen från 2016-02-29 framgår att kommunchef har vidaredele-
gerat prövning av bisyssla till kontorschef, skolchef, rektor, socialchef och verksamhets-
chef.

3.1.52. I3ecir3rnr1in_gr
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är uppfifllt. Bedöm-
ningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

o Det finns en framtagen policy, riktlinje samt checklista för bedömning av bisysslor
avseende bisysslor.

a Det finns en blankett för anmälan av bisyssla. Anställd som inte har bisyssla anmä-
ler inte att bisyssla inte finns.

0 Det finns en Vidaredelegationsordning där ansvaret för att pröva bisyssla framgår.

n Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för anmälan om
bisyssla.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att det tas fram dokumenterade rutiner
för den praktiska hanteringen för bisysslors samt att rutinerna förankras i organisationen.
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Iakttrrgelser
Enligt Sala kommuns policy ska anställda anmäla bisyssla så snart den uppkommit. Samt-
liga tillstridareanställda inom kommunen omfattas av kontrollen av bisysslor. Policyn
finns på Intranätet och är tillgänglig för samtliga anställda. Vid intervjuerna framkom att
det finns en medvetenhet att bisysslor inte anmäls fullt ut i kommunen.

Inför intervjun har personalchef och HR-konsult på personalkontoret tillfrågat tre av sju
enhetschefer inom Samhällsbyggnadskontoret samt två av 26 enhetschefer inom vård och
omsorg om rutinerna kring bisysslor. Av de tillfrågade cheferna på Samhällsbyggnadskon-
toret är två införstådda med kommunens hantering avseende bisysslor, en är inte det.
Båda cheferna som anser att de är införstådda med kommunens regelverk tar upp frågan
om bisyssla vid nyanställning. Enbart en chef tar upp frågan om bisyssla vid det årliga
medarbetarsamtalet. Av de tillfrågade cheferna inom vård och omsorg anser båda chefer-
na att de är införstådda med kommunens hantering avseende bisysslor och båda tar upp
frågan om bisysslor på medarbetarsamtalet med sina medarbetare.

BlankettenAnmälan av bisyssla fylls i av anställda som har bisyssla. Enligt intervjuer
finns ingen sammanställning eller dokumentation över medarbetare som inte har bisyssla.

Enligt intervjuer gör kontorschefer bedömning i enlighet med delegationsordningen och
det ñnns inga bisysslor som blivit underkända vad man känner till. Enligt utsago använ-
der kontorschefer checklistan för bedömningar och tar hjälp av HR vid osäkerhet. Det
finns inga indikationer på att kontorschefer hjälper varandra i bedömningar. Bedömning-
en av bisysslan kommuniceras till den anställda muntligen eller skriftligen.

Enligt intervju är det osäkert om kommunens rutiner för bisysslor är känd för samtliga
chefer. introduktionen till chefer eftersatt och personalkontoret har påbörjat ett arbete
med att förbättra processen. Rutinen kring bisysslor kommer att inkluderas i introdukt-
ionen framöver.

Blanketterna ska enligt Anmälan av bisyssla förvaras i personalakten på personalkon-
toret, vid intervjuer konstateras att det ñnns brister i efterlevnaden av förvaringen.

lf'—}..i?.2. ,I3’e({(in1n2'1'1g
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

Enligt intervjuer framkom att bisysslor inte anmäls fullt ut och det ñnns en osä-
kerhet på hur känd rutinen för hanteringen av bisyssla är bland cheferna.

Utifrån att personalchef och HR-konsult har tillfrågat några enhetschefer inom
vald omfattning ser vi att det finns variationer i hanteringen av bisysslor. Dock är
underlaget för litet för att kunna dra slutsatser.

3

Det är tydligt i organisationen vem som har rätt att pröva bisyssla. Det förekom-
mer ingen second opinion i bedömningen av eventuella bisysslor. En bisyssla som
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har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna uppfattas som olämplig utifrån en
annan chefs ansvarsområde.

o Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor på kommunen och
därmed finns det inte någon som har en överblick av hur många eller vilka bisyss-
lor som finns.

v Rutinen avseende förvaring av blanketterna för anmälan om bisyssla efterlevs inte.

Utifrån ovan rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga chefer är
väl införstådda med rutinen och hantering av bisysslor samt säkerställer att rutinen efter-
levs. Hanteringen av bisysslor behöver förankras i organisationen ochföljsamheten säker-
ställas genom regelbunden uppföljning,

Vi ser positivt till att personalkontoret påbörjat arbetet med att se över introduktionen till
nya chefer och att rutinen kring bisysslor kommer att inkluderas framöver.

lätfåâáfüêgâtiâttfåfWllää:f:rtitr-ts-,räfilêârâttss
173,3.1. 1'c1icE'i'(zgcI.~;er
Vid granskningstillfället firms 992 tillsvidareanställda hos Sala kommun inom vald om-
fattning enligt erhållen personallista (daterad 2017-04-18). Inom ramen för granskningen
har vi kontrollerat ett urval av 192 anställda i Sala kommun mot InfoTorg för att se vilka
anställda som enligt InfoTorg har engagemang.

.áwstiiinning mot regisltttreltlt: truggziggctinzingtrnligl "lniiilhrg

Enligt InfoTorg har 34 av de 192 anställda i urvalet ett engagemang (efter att avregistre-
rade, konkurser och bostadsrättsföreningar har exkluderats), dock uppgår engagemangen
till totalt 44 stycken. Detta eftersom sju anställda har fler än ett engagemang; fyra an-
ställda har två engagemang och tre anställda har tre engagemang.

Av de 44 funna engagemangen ser fördelningen av bolagsform ut enligt tabellen nedan:

Bolesafarm ___ Antal7Return
Enskild ñrma 20 5 innehavare

Aktiebolag 19 19 suppleanter, 4 ledamöter, 1 ledamot ordförande, 1 leda-
mot VD

Handelsbolag 3 3 bolagsmän

Ekonomisk förening 2 1 suppleant, 1ledamot

Totalt 44

Utifrån ovan tabell går att utläsa att de flesta engagemang avser enskilda firmor eller ak-
tiebolag. Avseendeenskilda firmor är den vanligaste funktionen innehavare ochför aktie-
bolagen har majoriteten funktionen suppleant.

]I].‘,%{lH}h,l'1f.’1(J(.'he111a'1l_\-isz1\=ble-m1uI{i<:r[F)1'l)is:§,rss1a

Inom ramen för granskningen har blanketterna avseende de 44 engagemangen efterfrå-
gats av Sala kommun. Tre av de efterfrågade blanketterna har erhållits från kommunen.
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i angr”Bianiáéael-XWW"i' ' "" ' Antal Antal
efterfrågade erhållna

44 3 9%

Vid insamling avblanketterna konstaterasatt enbart tre blanketter återfinns i personal:-
terna. De andra blanketterna har inte återfunnits varken i personalakternaeller hos de
enskilda cheferna.Flera cheferuppgeratt medarbetaresomenligt InfoTorg har bisyssla
inte uppgivit detta samt att det finns medarbetaremed bisysslasomangettatt de inte har
bisysslavarpå ingen blankett för anmälanav bisysslahar fyllts i. Detta kan delvisberopå
okunskaphoscheferoch medarbetarepå vad som är att betraktasombisyssla.

Igenomgångenav underlagcnnoterasatt samtliga underlagför anmälanom bisyssloi-
utgörs avblankett Anmälan av bisyssla.De tre blanketterna är samtligakompletta med
den efterfrågadeinformationen bådeavseendebisysslansamtarbetsgivarensställningstañ
gande.Samtligablanketter har undcrtecknats av de anställdaocharbetsgivaremed namn-
förtydligande, ort och datum. Blanketterna har ankomststämplatsmeddatum och "Sala
kommun, kommunstyrelsensförvaltning".

Xitzrilieriiigav rezgisti-raraieitgzigtsiiiaiigmot blankett
I tabellen nedanpresenterasensammanställning av den avstämningsomgjorts avregi-
streradeengagemangmot underlag:

Kontroll Ja Andel {%)
i ll,,l,___T777. _ _ ______ ._______ n' , T7Vta,a_ ,, Wist)a, _

Lämnat in blankett 3 7 % 41 93 % 44

Angettbisyssla 1oo% o o % _3
Angett rätt bisyssla 3 100 % 0 0 % 3

Tre blanketter för anmälanom bisysslahar erhållits av kommunen.Efter avstämningbe-
döms samtliga tre helt överensstämmamed registrerat engagemangenligt InfoTorg.

l4'i_i1'-cl;o111stav förctzig;i Ecwr2111tii1‘s1'esl<<t>11mmdär :instâiiltla inn*(suggaggtzmzmg

I dennadel har verifiering gjorts för att kontrollera om utbetalningarhar gjorts till företag
där en anställd har ett engagemang.I granskningenhar kontroll gjorts mot utbetalningar
under januari till december2016 utifrån Salakommuns leverantörsreskontra.Kontroll
har gjorts genommatchning avorganisationsnummer.Ileverantörsreskontransaknas181
organisationsnummer.En kontroll har gjorts utifrån deanställdasengagemangför att se
om de matchar namn på leverantörer i leverantörsreskontrandär organisationsnummer
saknas.Det genereradeingen träff.

o Det finns ingen notering om utbetalning till företag där anställdhar engagemang.

Enligt intervju finns dei:ingenkontroll som säkerställeratt utbetalningar inte görstill ett
företag där en anställd eller dessanhörig har ett engagemang.
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,i-;.;-;.,:2. Ij-åedfinun'2zg
Utifrån genomförd granskninggör vi bedömningenatt kontrollmålet är ej Uppfijnf. Be-
dömningen grundar sig bla. på följande noteringar;

- Enligt registeranalysen har 34 av de 192 anställda i urvalet tillsammans 44 enga-
gemang.Tre bisysslorhar anmälts genomblanketten för anmälanavbisyssla,dvs.
7%.

o Tre blanketter för anmälan om bisysslahar erhållits avkommunen.Efter avstäm-
ning bedömssamtliga tre helt överensstämmamedregistrerat engagemangenligt
InfoTorg.

e Det förekommer inga utbetalningar till företag där anställd har engagemangoch
som skulle kunna bedömassom förtroendeskadliga.

Vi reserverarossdockfrån att det inte har varit möjligt att göra enfullständig avstämning
mot leverantörsreskontrangentemot organisationsnummereftersomett antal leverantö«
rer saknar organisationsnummer.Vi rekommenderar att det görsengenomgångav leve-
rantörsregistret för att säkerställaatt uppgifterna är fullständiga och aktuella.

043:, ilåteztâgrelfrttistirra:giveirorirrgøåritgtcrrT-fitaitirêiftfé?rtsgefiareirfrraát
,fört frirazgrrçsffoi*

3.4.1. [(I/Cf’f(I_(j(’.[S€I‘
I Salakommuns Riktlinjer' för hantering av bisyssfa,framgår att arbetsgivarenär skyl-
diga på att lämpligt sätt att informera medarbetareom vilka slagsförhållandesom kan
göra enbisysslaotillåten. En skriftlig information i kombination med att frågantas upp på
arbetsplatsträff, anställningsintervju och medarbetarsamtalansessom enlämplig och
förebyggandeinsats.

. .a
111;}

Q

Vid intervjuer framgår att arbetsgivarensinformation ombisysslortill anställdabrister.
PåSamhällsbyggnadskontoretger ingen av de tillfrågade chefernainformation ombisyss-
lor årligen eller säkerställeratt medarbetarehar kännedomom vad somgör enbisyssla
tillåten eller inte. Enbart en av chefernatar upp frågan om bisysslorpå medarbetarsamta-
let. Av de tillfrågade chefernainom vård och omsorgtar samtligatre upp fråganom bi-
sysslamed sina medarbetarepå medarbetarsamtalen.Det finns ingen rutin i att beröra
bisysslorvid något annat tillfälle under året vid arbetsplatsträffareller liknande. En av
chefernahadegenomgångom bisysslor på arbetsplatsträffhösten2016.Detgesingen
särskild information om bisysslor vid nyanställning från någonav cheferna.

,?;.4.;3.. }?:’m1'('iI:2I21'21_c;1
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningenatt kontrollmålet är ej uppfifilt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

o Det finns ingen rutin i att ha regelbundnagenomgångarrörande regelverketför de
anställda.

Det finns ett behovav information till samtliga anställdaom regelverketavseendebisyss-
lor samt vilka slagsförhållanden som gör en bisysslaotillåten. Utifrån ovanrekommende-
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rar vi aft komlnunstyrelsen säkerställer att kommunens riktlinjer för hantering av bisyssla
följs.

2017-08-21

I

I/Fr.. i _ I /z L/\x'KC-53,.NÄK.egg.,L, ~
“Rebecka Hansson Petra Ribba

Uppdragsledare Projektledare
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SKRIVELSE

Svar på revisionsrapport - Intern kontroll av bisysslor

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Pwc har, på uppdrag av revisorerna, genomfört en granskning av
Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndens arbete med intern kontroll av

bisysslor, utifrân frågeställningen "Är den interna kontrollen avseende hantering av
anställdas bisysslor tillräcklig inom kommunstyrelsen och värd- och
omsorgsnämnden?"

Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att den interna kontrollen

avseende hanteringen av anställdas bisysslor delvis är tillräcklig.

I revisionsrapporten lämnas rekommendationer på åtgärder:

- Att dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen av bisysslor tas
fram och förankras i organisationen

- regelbunden uppföljning av hanteringen och att samtliga chefer behöver bli

väl införstådda med rutin och hantering av bisysslor

- information till samtliga anställda om regelverk avseende bisysslor samt vad

som gör en bisyssla otillåten

- en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna är
fullständiga och aktuella.

FÖRSLAGTILL SVAR
Kommunstyrelsens förvaltning delar uppfattningen om behovet av de föreslagna

åtgärderna.

Planering inför arbetet med att ta fram ny policy och nya rutiner för hantering av
anställdas bisysslor startades upp innan den aktuella granskningen annonserades,

arbetet kommer att återupptas omgående. l arbetet avser förvaltningen att även ta
med och åtgärda ovanstående rekommendationer.

BESLUTSUNDERLAG
Svar på revisionsrapport

Revisionsrapport

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 stefan Jacobsen

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 D0 Personalchef

Box 304 Fax: 0224-188 50 Personalkontoret

733 25 Sala kommun.infu@sala.se 5tefan_jacQb5en@saIa_5e

www.5ala.5e Direkt: 0224-747231


