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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.

Kontrollrnål 1:Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bi- J
sysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är uppfyllt. Bedöm-

ningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

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

avseende bisysslor.

v Det finns en blankett för anmälan av bisyssla. Anställd som inte har bisyssla anmäw

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.

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

bisysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmâlet är delvis uppfyllt.

Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

0 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.

0 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.

- 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.

0 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.

o Rutinen avseende förvaring av blanketterna för anmälan om bisyssla efterlevs inte.
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l
i Kontrollmål 3: Regelverket för anställdas bisysslor efterlevs.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrolimålet 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 %.

o Tre blanketter för anmälan om bisyssla har erhållits av kommunen. Efter avstäm-

ning bedöms samtliga tre helt överensstämma med registrerat engagemang enligt

InfoTorg.

o Det förekommer inga utbetalningar till företag där anställd har engagemang och

som skulle kunna bedömas som förtroendeskadliga.

Kontrollmål 4: Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket

avseende bisysslor.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Be-

dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

0 Det finns ingen rutin i att ha regelbundna genomgångar rörande regelverket för de

anställda.

Rekommendation

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att;

0 Det tas fram dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för bisysslor

samt att rutinerna förankras i organisationen.

0 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.

o Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket avseende

bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten.

o Det görs en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna är

fullständiga och aktuella.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Det finns en risk för att en anställds engagemang i annat företag eller 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 föree
tag till vilket den anställde har anknytning. Ovanstående är exempel som kan skada
kommunens eller de kommunala bolagens anseende och trovärdighet. Bisysslorär särskilt
känsliga när det gäller personer som handhar olika former av myndighetsutövning i
kommunen.

1.2. Swte och Revisionsfifiga
Syftet är att säkerställa att kommunen och de kommunala bolagen har en tillräcklig kon-
troll över de anställdas bisysslor.

Granskningen ska besvara rexrisionsfrågan:

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

1.3. Revisionskriterier
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 i11omområdet

.Ko-nürollinitil
Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor.

1AIv-rm

Det firms 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.

1.5;. Avgriinsning
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.

1.6. Metod
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 redom

visats för revisorerna.
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2. Regelverk och riktlinjer avseende
bisysslor

Granskningen utgår ifrån regelverken kring offentliganställdas bisysslor. Iregelverken
definieras vad som menas med bisyssla. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbets-
givaren gör bedömningen att bisysslan är; förtroendeskadlig, arbetshindrande eller kon-
kurrerande.

Ett generellt bisyssleförbud är inte arbetsrättsligt hållbart, utan varje arbetstagares bi-
syssla måste prövas var för sig.

2.1. Lag om offentlig anställning (LOA)
Lagen om offentlig anställning (LOA) reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor.
Av lagen framgår att:

- Det är förbjudet för arbetstagare att ha en förtroendeskadlig 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.

2.2. Allmänna beståimmelser' (AB)
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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Iakttagelser och bedömningar

.Ärzdantålsertligrb regelverk: rörande bisysslor*
Ialcttagelser

ISala kommun finns nedanstående styrande dokument gällande bisysslor;

Augusti 2017

Policy gällande bisyssla, antagen av kommunfullmäktige 2009-1029 och revide-
rad senast 2013. I policyn framgår att medarbetare inte ska ha bisysslor som kon-
kurrerar med arbetsgivarens verksamhet, inte ha bisysslor som gör att man kan
ifrågasätta vems intressen som medarbetaren sätter i första hand och om medar-

betaren utövar sin anställning på ett opartiskt sätt eller ha bisysslor som påverkar
medarbetarens fysiska och psykiska förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

Ipolicyn står även att förtroendeskadlig bisyssla regleras i LOA (Lagen om offent-
lig anställning), att bisyssla inte får inverka hindrande från arbetsuppgifter eller
konkurrera med arbetsgivaren enligt kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser]

samt att ytterligare en utgångspunkt för bedömning av bisyssla är bestämmelser
om jäv som finns in kommunallagen.

Medarbetare som har en anställning inom Sala kommun och samtidigt har en bi-
syssla ska anmäla det skriftligt till arbetsgivaren.

Riktlinjerföi' hantering av bisyssla, antagen av kommunstyrelsen 2009-12-03. I
riktlinjen framgår att arbetsgivare är skyldig att informera medarbetare om vilka
slags förhållande som kan göra en bisyssla otillåten. En skriftlig information i
kombination med att frågan tas upp på arbetsplatsträff, anställningsintervju och
medarbetarsamtal anses som en lämplig och förebyggande insats. Medarbetare är
skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivare ska kunna bedöma
arbetstagarens bisysslor, det ska göras på blankett för anmälan av bisyssla. Ar-
betsgivarens beslut om en arbetstagare ska upphöra med eller inte åta sig en för-
troendeslcadlig bisyssla ska vara skriftlig och innehålla en motivering, tttrymme

finns på blankett för anmälan om bisyssla.

Om Sala kommun anlitar en anställds privata företag för ett uppdrag ska detta do-
kumenteras tillsammans med en motivering till beslutet. Hänsyn skall tas både till
bisysslereglerna och till Skatteverkets regler kring självständighetskriterierna för
näringsverksamhet.

Det finns även en skrivelse om överklagan samt tvist.

Medarbetarsamtal ~ medarbetarplan, framtagen av personalkontoret i april
2014. I dokumentet står att chefen ska fråga medarbetaren om denna har någon
bisyssla.

Checklista för bedömning av bisysslorsförtiroendeskadlighet, framtagen av per-
soualkontoret, år 2009. Checklistan ska vara ett stöd vid bedömning om en bi-
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syssla år 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 fiirening. På blanketten ska den anställda lämna uppgifter om bi-
syssla och arbetsgivaren ska motivera sitt ställningstagande till bisysslan. 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".

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

3.1.2. Bedömning]
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är uppfyllt. Bedöm-
ningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

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

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

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

o 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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3.2, Ändamålsenliga system. och ngiinerjfir ai‘ij'?)'?Fja.
upp bisysslor

3.2.1. Iakttagelser'
Enligt Sala kommuns policy ska anställda anmäla bisyssla så snart den uppkommit. Samt-
liga tillsvidareanställda 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 samhållsbyggnadskontoret 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 bisysslavid nyanställning. Enbart en chef tar upp frågan om bisysslavid 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.

Blanketten Anmälan 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 finns 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
ñnns 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 enligtAnmälan av bisyssla förvaras i personalakten på personalkon-
toret, vid intervjuer konstateras att det finns brister i efterlevnaden av förvaringen.

3.2.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

o 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.

v 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.

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
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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.

o 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 och följsamheten 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.

3.3. Regelverfceitföi' anställdas bisysslor efierlevs
3.3.1. Ialcttagelser
Vid granskningstillfället finns 992 tillsvidareanställda hos Sala kommun inom vald om-
fattning enligt erhållen personallista (daterad 2017-04-18). Inom ramen för granskningen
har vi kontrollerat ett ilrval av 192anställda i Sala kommun mot InfoTorg för att se vilka
anställda som enligt InfoTorg har engagemang.

Jkvståinining mot registrerade engagemang enligt I11'l'o'1"org

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:

Bolagsform Antal Funktion

Enskild firma 2D 5 innehavare _

Aktiebolag I n IIu Hi 19 19suppleanter, 4 ledamöter, 1ledamot ordförande, 1leda-

Hande1Sb_<?_1r%_$.______..._______ 7 i 3.__3_b91%$§eä1_?__
Ekonomisk förening _ 2 1suppleant, _1ledamot

Totalt 44

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

Insamling och ainailysav blanketter för bisysslai

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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Blanketter Antal Antal Andel

efterfrågade erhållna

44 TT i .. 9%

Vid insamling av blanketterna konstateras att enbart tre blanketter återfinns i personak-
terna. De andra blanketterna har inte återfunnits varken i personalaktcrna eller hos de
enskilda cheferna. Flera chefer uppger att medarbetare som enligt InfoTorg har bisyssla
inte uppgivit detta samt att det finns medarbetare med bisyssla som angett att de inte har
bisyssla varpå ingen blankett för anmälan av bisyssla har fyllts i. Detta kan delvis bero på
okunskap hos chefer och medarbetare på vad som är att betrakta som bisyssla.

I genomgången av underlagen noteras att samtliga underlag för anmälan om bisysslor
utgörs av blankett Anmälan av bisyssla. De tre blanketterna är samtliga kompletta med

den efterfrågade informationen både avseende bisysslan samt arbetsgivarens ställningsta-
gande. Samtliga blanketter har undertecknats av de anställda och arbetsgivare med namn-
förtydligande, ort och datum. Blanketterna har ankomststämplats med datum och ”Sala
kommun, kommunstyrelsens förvaltning".

Verifiering av registrerat engagemang mot lvl-ankett

l tabellen nedan presenteras en sammanställning av den avstämning som gjorts av regi-
strerade engagemang mot underlag:

Kontroll J a Andel (%) Nej Andel (%) Totalt
(st)

_...I.a§1?1I.1..a.t.i.I1.13..1.2.s.I11<.s'?tt. .. .3 7 . __ _41 93% _ ___4.4
Ansettbisyssla i 3. _ 1.00% 7 9.... ..__9.,"/9._. 3
Angett rätt bisyssla 3 100 % 0 0 % 3

Tre blanketter för anmälan om bisyssla har erhållits av kommunen. Efter avstämning be-
döms samtliga tre helt överensstämma med registrerat engagemang enligt InfoTorg.

Förekomst av företag i l(3\'(_“I'E1l1lIÖI'S1'GSl{011tl'E1I]där anställda har engagemang

I denna del har verifiering gjorts för att kontrollera om utbetalningar har orts till företag
där en anställd har ett engagemang. Igranskningen har kontroll gjorts mot utbetalningar
under januari till december 2016 utifrån Sala kommuns leverantörsreskontra. Kontroll
har gjorts genom matchning av organisationsnummer. Ileverantörsreskontran saknas 181
organisationsnummer. En kont1'oll har gjorts utifrån de anställdas engagemang för att se
om de matchar namn på leverantörer i leverantörsreskontran där organisationsnummer
saknas. Det genererade ingen träff.

- Det finns ingen notering om utbetalning till företag där anställd har engagemang.

Enligt intervju finns det ingen kontroll som säkerställer att utbetalningar inte görs till ett

företag där en anställd eller dess anhörig har ett engagemang.

Augusti 2017 11 av 13
Sala kommun
PwC



Intern kontroll i hantering av bisysslor

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

o Enligt registeranalysenhar 34 av de 192anställdai urvalet tillsammans 44 enga-
gemang.Tre bisysslor har anmälts genomblanketten för anmälanavbisyssla,dvs.
7 %.

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

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

Vi reserverarossdock från att det inte har varit möjligt att göraen fullständig avstämning
mot leverantörsreskontran gentemot organisationsnummer eftersom ett antal leverantö-
rer saknar organisationsnummer.Vi rekommenderar att det görs en genomgångav leve-
rantörsregistret för att säkerställaatt uppgifterna är fullständiga och aktuella.

3.4. Regelbundna genomgångar rinnande regelverket'
_yförbisyssfoxe

3.4.1. .iakttagelser
ISalakommuns Riktlinjer för hantering av bisyssla,framgår att arbetsgivarenär skyl-
diga på att lämpligt sätt att informera medarbetareom vilka slagsförhållande som kan
göra en bisysslaotillåten. En skriftlig information i kombination med att frågan tas upp på
arbetsplatsträff, anställningsintervju och medarbetarsamtalansessom enlämplig och
förebyggandeinsats.

Vid intervjuer framgår att arbetsgivarensinformation ombisysslor till anställdabrister.
PåSamhällsbyggnadskontoretger ingen av de tillfrågade chefernainformation om bisyss-
lor årligen eller säkerställeratt medarbetare har kännedomom vad so1ngör enbisyssla
tillåten eller inte. Enbart en av chefernatar upp frågan om bisysslorpå medarbetarsamta-
let. Av de tillfrågade chefernainom vård och omsorgtar samtligatre upp frågan om bi-
sysslamed sina medarbetarepå medarbetarsamtalen.Detfinns ingen rutin i att beröra
bisysslor vid något annat tillfälle under året vid arbetsplatsträffareller liknande. En av
chefernahadegenomgångom bisysslor på arbetsplatsträffhösten 2016.Det gesingen
särskild information om bisyssloi'vid nyanställning från någonav cheferna.

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

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

Det finns ett behov av information till samtliga anställdaom regelverketavseendebisyss-
lor samt vilka slagsförhållanden som gör enbisysslaotillåten. Utifrån ovanrekommende-
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rar vi att kommunstyrelsensäkerställeratt kommunens riktlinjer för hantering avbisyssla
följs.

2017-08-21

  Ägg/L;/(/
'kebecka Hansson PetraRibba

Uppdragsledare Projektledare
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