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Revisorernas granskning av internkontroll avseende
bisysslor
Dnr KS2018/177/01
Kommunstyrelsens beslut
Personalchefens tjänsteskrivelse antas som svar på revisorernas granskning
av internkontroll avseende bisysslor.
Sammanfattning av ärendet
På kommunrevisorernas uppdrag har PwC granskat bisysslor hos
tillsvidareanställd personal inom kommunen. Syftet är att granska om
kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig intern kontroll inom området.
Kommunrevisionens samlade bedömning efter genomförd granskning är
att det saknas dokumenterade riktlinjer för vägledning och hantering av
bisysslor. Dokumenterade rutiner saknas också i stort, men det är positivt
att frågan om bisyssla utgör en del av resultat- och medarbetarsamtalen.
Revisorerna kan dock konstatera att den nya mallen för resultat- och
medarbetarsamtal, där fråga om bisyssla ingår, inte använts av alla
verksamheter. Frågan om bisyssla har tidigare enbart ställts till chefer,
vilket gör att de bedömer att chefers bisysslor är kända och bedömda, men
inte dokumenterade. Eftersom frågan om bisyssla inte ställts till alla
medarbetare kan kommunstyrelsen inte säkerställa att alla bisysslor är
kända och därmed heller inte bedömda och dokumenterade.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-09-18, § 112
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-08-23
Revisorernas granskningsrapport och skrivelse
_____
Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2019-08-23
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Kommunstyrelsen

Revisorernas granskning av bisysslor
KS2018/177/01
Förslag till beslut
Som svar på revisorernas granskning av internkontroll avseende bisysslor
antas personalchefens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
På kommunrevisorernas uppdrag har PwC granskat bisysslor hos
tillsvidareanställd personal inom kommunen. Syftet är att granska om
kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig intern kontroll inom området.
Kommunrevisionens samlade bedömning efter genomförd granskning är att
det saknas dokumenterade riktlinjer för vägledning och hantering av bisysslor.
Dokumenterade rutiner saknas också i stort, men det är positivt att frågan om
bisyssla utgör en del av resultat- och medarbetarsamtalen. Revisorerna kan
dock konstatera att den nya mallen för resultat- och medarbetarsamtal, där
fråga om bisyssla ingår, inte använts av alla verksamheter. Frågan om bisyssla
har tidigare enbart ställts till chefer, vilket gör att de bedömer att chefers
bisysslor är kända och bedömda, men inte dokumenterade. Eftersom frågan
om bisyssla inte ställts till alla medarbetare kan kommunstyrelsen inte
säkerställa att alla bisysslor är kända och därmed heller inte bedömda och
dokumenterade.

Utredning av ärendet
Revisorerna har granskat bisysslor hos tillsvidareanställd personal inom
kommunen. Syftet är att granska om kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig
intern kontroll inom området.
Sunne kommuns svar på synpunkterna i revisionen:
1. För att tydliggöra kommunstyrelsens syn på bisysslor behöver
styrelsen besluta om egna riktlinjer som kompletteras med
dokumenterade rutiner för hur hanteringen av bisysslor ska ske.

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunledningsstab
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunledningsstab
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16016 direkt
072-2060985
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Internet och fax
www.sunne.se
Dan.levin@sunne.se
0565-16001 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)
Rutin finns framtagen och skall fastställas och implementeras. Information
har skett på Ledarforum till alla chefer där en blankett presenterats som skall
användas vid medarbetarsamtal (RUS-samtal) för att dokumentera bisyssla.
Vid dokumentationen identifieras eventuell bisyssla som godkänns eller
avslås.
2. För att skapa förutsättningar för att så tidigt som möjligt kunna
identifiera och besluta om eventuella bisysslor, bör information om
bisysslor ingå i kommunens rekryteringsprocess.
Sunne kommuns rekryteringsprocess ska kompletteras med information om
bisysslor vid rekrytering.
3. Kommunens delegeringsordning bör kompletteras med information
om vem som har rätt att fatta beslut om bisysslor.
Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med vem som har rätt att
fatta beslut om bisyssla.
4. Kommunstyrelsen bör säkerställa att det på ett enkelt sätt går att göra
en sammanställning av samtliga bisysslor bland personalen, för att
underlätta uppföljning och intern kontroll.
Uppföljning av bisyssla går att göra i systemet Winlas.
5. Utbildning inom upphandling och risk för muta och jäv bör hållas med
regelbundenhet och riktlinjerna för upphandling bör revideras med
anledning av den nya lagen om offentlig upphandling, som trädde i
kraft 1 januari 2017.
Utbildning har genomförts för berörd personal i två omgångar under mars
och april. Revidering av riktlinjer vid upphandling pågår.

Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-08-23
Revisorernas granskningsrapport och skrivelse

Berit Westergren
Kommunchef

Dan Levin
Personalchef

Beslutet skickas till:
kommunrevisorerna
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Revisorerna

Datum

Sida

2018-08-20
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Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunfullmäktige

Granskning av intern kontroll avseende bisysslor
På vårt uppdrag har PwC granskat bisysslor hos tillsvidareanställd personal
inom kommunen. Syftet är att granska om kommunstyrelsen säkerställer
tillräcklig intern kontroll inom området.
Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att det saknas
dokumenterade riktlinjer för vägledning och hantering av bisysslor.
Dokumenterade rutiner saknas också i stort, men det är positivt att frågan
om bisyssla utgör en del av resultat- och medarbetarsamtalen. Vi kan dock
konstatera att den nya mallen för resultat- och medarbetarsamtal, där fråga
om bisyssla ingår, inte använts av alla verksamheter. Frågan om bisyssla
har tidigare enbart ställts till chefer, vilket gör att vi bedömer att chefers
bisysslor är kända och bedömda, men inte dokumenterade. Eftersom frågan
om bisyssla inte ställts till alla medarbetare kan kommunstyrelsen inte
säkerställa att alla bisysslor är kända och därmed heller inte bedömda och
dokumenterade.
Vi rekommenderar följande:

Postadress
Sunne kommun
1. Verksamhetsstöd
686 80 Sunne

-

För att tydliggöra kommunstyrelsens syn på bisysslor behöver
styrelsen besluta om egna riktlinjer som kompletteras med
dokumenterade rutiner för hur hanteringen av bisysslor ska ske.

-

För att skapa förutsättningar för att så tidigt som möjligt kunna
identifiera och besluta om eventuella bisysslor, bör information om
bisysslor ingå i kommunens rekryteringsprocess.

-

Kommunens delegeringsordning bör kompletteras med information
om vem som har rätt att fatta beslut om bisysslor.

-

Kommunstyrelsen bör säkerställa att det på ett enkelt sätt går att
göra en sammanställning av samtliga bisysslor bland personalen,
för att underlätta uppföljning och intern kontroll.

-

Utbildning inom upphandling och risk för muta och jäv bör hållas
med regelbundenhet och riktlinjerna för upphandling bör revideras
med anledning av den nya lagen om offentlig upphandling, som
trädde i kraft 1 januari 2017.

Besöksadress
Verksamhetsstöd
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
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Vi överlämnar rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast
den 30 november med en redogörelse för vilka åtgärder som
vidtagits/kommer att vidtas med anledning av granskningen.

Inger Axelsson
Ordförande

Annica Pålman Sundeskog
Vice ordförande
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Revisionsrapport

Intern kontroll avseende
bisysslor

Peter Aschberg
Juni 2018

Sunne kommun
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1.

Sammanfattande bedömning

Utifrån sin riskanalys för år 2018 har de förtroendevalda revisorerna i Sunne kommun
gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av bisysslor hos tillsvidareanställd personal inom kommunen. Syftet är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig intern kontroll inom området. Den ledande revisionsfrågan i granskningen är:
 Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende bisysslor?
I granskningen kan vi konstatera att det saknas dokumenterade riktlinjer för vägledning
och hanteringen av bisysslor. Dokumenterade rutiner saknas också i stort men det är positivt att frågan om bisyssla utgör en del av resultat- och medarbetarsamtalen (RUS). Vi kan
dock konstatera att den nya RUS-mallen för medarbetare, där fråga om bisyssla ingår,
inte använts av alla verksamheter. Då fråga om bisyssla tidigare enbart ställts till chefer
bedömer vi att dessa är kända och bedömda men vår bedömning är att de inte finns dokumenterade. Då frågan om bisyssla inte ställts till alla medarbetare kan styrelsen inte
säkerställa att alla bisysslor är kända och därmed heller inte bedömda och dokumenterade.
Utifrån våra kontroller bedömer vi att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att det inte
föreligger några jävsförhållanden mellan personal och leverantör.
Vår sammanfattade bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att
kommunstyrelsen till liten del säkerställer tillräcklig intern kontroll avseende bisysslor.
Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen och
som i sammanfattad form presenteras nedan.
Kontrollmål 1 och 2. Det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av
bisysslor som efterlevs. Kontrollmålen är till liten del uppfyllda.
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen helt saknar dokumenterade riktlinjer för att ge
vägledning och direktiv om hur hanteringen av bisyssla ska ske. Bisyssla ingår i mallarna
(chef respektive medarbetare) för resultat- och utvecklingssamtal och vår bedömning är
att chefer årligen får möjlighet att redogöra för bisyssla men att den nya mallen för medarbetare, där bisyssla berörs, inte har använts inom samtliga verksamheter.
Kontrollmål 3, Samtliga bisysslor är kända och finns dokumenterade. Vår bedömning
är att kontrollmålet till liten del är uppfyllt.
Vår bedömning är att bisysslor bland chefer är kända men i de flesta fall ej dokumenterade. När det gäller medarbetarna har ett arbete med att ta upp frågan om bisyssla påbörjats men då den nya RUS-mallen inte använts av samtliga chefer kan kommunstyrelsen
inte säkerställa att samtliga bisysslor är kända, bedömda och finns dokumenterade.
Kontrollmål 4, Kommunstyrelsen har säkerställt att det inte förekommer några jävsförhållanden i samband med inköp och upphandlingar. Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Juni 2018
Revisorerna Sunne kommun
PwC
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Riktlinjer finns både för upphandling, direktupphandling och riktlinjer om mutor och jäv.
Vår bedömning är att utbildning om muta och jäv har hållits det senaste året och att det är
viktigt att denna hålls med regelbundenhet då kännedomen om riktlinjen behöver öka.
Utbildning om upphandling bedömer vi till viss del har hållits men även detta är ett område där utbildning för berörda tjänstepersoner också bör hållas med regelbundenhet.
Vår bedömning är att det finns förutsättningar för tillräcklig intern kontroll inom området
genom fastställda riktlinjer, fastställd delegering, attestordning avseende inköp samt att vi
bedömer att upphandlingsstrateg konsulteras i stor utsträckning, för att säkerställa att lag
och regelverk följs. Trots detta gör vi bedömningen att det förekommit ett fall av jäv i
samband med en direktupphandling, vilket inte är tillfredställande. Utöver detta är vår
bedömning utifrån vår kontroll av engagemang kopplat till leverantörsreskontra och avtal
att styrelsen i allt väsentligt säkerställt att det inte föreligger några jävsförhållanden mellan personal och leverantör i upphandlingssammanhang. Det kan självklart finnas t.ex.
vänskapsrelationer som kan utgöra risk för jäv eller otillbörlig hantering av kommunens
resurser, vilka inte kan kontrolleras genom denna granskning.
Då vi i granskningen identifierat förbättringsområden lämnar vi följande rekommendationer.
 För att tydliggöra kommunstyrelsens syn på bisysslor behöver styrelsen besluta om
egna riktlinjer som kompletteras med dokumenterade rutiner för hur hanteringen av
bisysslor ska ske. Detta avser information om de tre typerna av bisyssla, hur bisyssla
ska identifieras, bedömas, dokumenteras och sparas, sammanställas och följas upp.
Riktlinjerna bör berikas med exempel på bisysslor för att underlätta en likvärdig bedömning.
 För att skapa förutsättningar för att så tidigt som möjligt kunna identifiera och besluta
om eventuella bisysslor, bör information om bisysslor ingå i kommunens rekryteringsprocess.
 Kommunens delegeringsordning bör kompletteras med information om vem som har
rätt att fatta beslut om bisysslor.
 Styrelsen bör säkerställa att det på ett enkelt sätt går att göra en sammanställning av
samtliga bisysslor bland personalen, för att underlätta uppföljning och intern kontroll.
 Styrelsen bör säkerställa att utbildning inom upphandling och risk för muta och jäv
hålls med regelbundenhet.
 Då vi noterat att riktlinjerna för upphandling ej är reviderade sedan den nya lagen om
offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 2017, behöver detta ske.

Juni 2018
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Regler om offentliganställdas bisysslor finns i allmänna bestämmelser (AB 17) och Lagen
om offentlig anställning (LOA). Riksdagen beslutade år 2001 att även kommunalt anställda skulle omfattas av regelverket. Det är viktigt att kommunen fastställer egna riktlinjer för hur anställda ska rapportera bisysslor.
Av regelverken framgår att kommunens verksamhet måste utövas på ett sådant sätt att
allmänhetens förtroende för kommunen och dess anställdas oberoende och integritet inte
kan ifrågasättas. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att utöva bisyssla om denna
anses vara ett hinder för arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av
ärenden eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Som grundprincip gäller att
bisyssla är tillåten.
Arbetstagare som har en bisyssla ska enligt AB 17 anmäla denna och lämna de uppgifter
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Ett verksamhetsområde som i förarbeten till regelverken särskilt utpekas som riskfyllt när det
gäller förtroendeskadliga bisysslor är upphandling av varor och tjänster.
Behovet av granskningen har framkommit i revisorernas riskanalys för år 2018.

2.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig
intern kontroll avseende medarbetares bisysslor, så att risk för någon form av skada kan
undvikas. Följande revisionsfråga ska besvaras:
 Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende bisysslor?
Revisionskriterier
Lag (1994:260) om offentlig anställning och AB 17.
Kontrollmål:
1. Det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor.
2. Befintliga regelverk avseende bisysslor efterlevs.
3. Samtliga bisysslor är kända och finns dokumenterade.
4. Kommunstyrelsen har säkerställt att det inte förekommer några jävsförhållanden i
samband med inköp och upphandlingar.

2.3.

Avgränsning och metod

Granskningen avser samtlig tillsvidareanställd personal i Sunne kommun. Projektet avgränsas till att följa upp de anställda som har ett engagemang i organisationer och företag
som är registrerade i bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister.
Juni 2018
Revisorerna Sunne kommun
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I granskningen har förfrågan ställts till Bolagsverket om anställda i kommunen finns registrerade som funktionärer i företag enligt handels- och föreningsregister och aktiebolagsregistret.
Uppgifter från registren har kontrollerats mot kommunens leverantörsreskontra och leverantörsregister. Några stickprov på attester har tagits vid förekomst av inköp från bolag,
där engagemang finns.
Intervjuer har genomförts med kommundirektör, personalchef, upphandlingssamordnare
samt med förvaltningens sex verksamhetschefer. De intervjuade har beretts möjlighet att
faktagranska ett utkast av rapporten.
Information om granskningen har lämnats till kommunens personuppgiftsombud.

Juni 2018
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3.

Regelverk kring bisysslor

Granskningen utgår i grunden från de regler som finns om offentlighetsanställdas bisysslor. I regelverken beskrivs vad en bisyssla kan vara och i huvudsak anges tre olika typer av
bisysslor som kan innebära negativa konsekvenser i anställningen; förtroendeskadliga-,
arbetshindrande- och konkurrerande bisysslor.
Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.
Det kan också konstateras att ett generellt förbud mot bisysslor inte är arbetsrättsligt
hållbart utan varje arbetstagares bisyssla måste prövas för sig.
Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmelser (AB 17)
Bestämmelserna i LOA angående offentliganställdas bisysslor gäller sedan 2002 från att
tidigare endast gällt för statligt anställd personal till att också omfatta anställda inom
kommuner och landsting. LOA reglerar framför allt de förtroendeskadliga bisysslorna.
Förtroendeskadliga bisysslor LOA § 7:


En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon
verksamhet som kan rubba förtroendet för arbetstagarens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.



Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.



En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att
arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.



En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering.

Av AB 17, som utgör grund för anställningsavtal inom offentlig sektor, framgår att arbetsgivaren också kan förbjuda arbetstagare att inneha bisyssla som inverkar hindrande för
arbetet eller som innebär att arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivaren. Vidare tydliggörs att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer inte ska
räknas som bisyssla enligt avtalet.
I AB 17 har arbetstagarens informationsskyldighet skärpts i jämförelse med AB 16 och
LOA. ”Arbetstagare som har en bisyssla ska 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 uppgifter.”

Juni 2018
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4.

Iakttagelser och bedömningar

4.1. Riktlinjer och rutiner samt följsamheten till dessa.
Nedan presenteras våra iakttagelser avseende följande kontrollmål:
1. Det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor.
2. Befintliga regelverk avseende bisysslor efterlevs.
Riktlinjer och rutiner
I granskningen framgår att de enda dokument som berör bisyssla på något sätt är kommunens mallar för resultat- och medarbetarsamtal (RUS) för chef respektive medarbetare. I mallen för chefer ingår en kort förklaring om vad en bisyssla är – (med bisyssla
menas att arbeta extra vid sidan av sitt ordinarie arbete), samt en fråga om chefen sedan
senaste samtal haft eller har en bisyssla.
I mallen för medarbetare finns en separat sida/blankett som innehåller en kortare beskrivning om arbetstagarens skyldigheter enligt allmänna bestämmelser, dock enligt AB
16. Blanketten redogör för att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den bedöms vara
arbetshindrande, konkurrande eller om den kan påverka arbetstagarens handläggning av
ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren (förtroendeskadlig). I blanketten ska det även fyllas i om arbetstagaren har bisyssla eller ej. I fall av bisyssla ska information om denna
anges i form av vad det avser egen verksamhet eller annan arbetsgivare, arbetsinnehåll
och tidsomfattning. I blanketten ska det även anges om bisysslan tillstyrkes eller ej och
motivering av beslut. Det framgår att det är närmaste chef som ska fatta beslut.
I intervjuerna anges att riktlinjer och rutiner för hanteringen av bisyssla, utöver informationen i RUS-mallarna, är något som behöver utvecklas då det i dag saknas. Flera anger att
det kan vara svårt att faktiskt bedöma vad som ska anses vara en bisyssla och vilka kriterier som ska gälla för att den ska tillstyrkas eller ej tillstyrkas. Detta medföra risk för att
likvärdig behandling inte sker, då olika chefer kan hantera och bedöma bisyssla på olika
sätt.
Fråga om bisyssla har enligt uppgift tidigare år enbart ställts till chefer och det är från och
med innevarande års RUS-samtal som frågan även ställs till alla medarbetare i den nya
RUS-mallen som tagits fram. Dock framgår att inte samtliga verksamheter har använt den
nya mallen på grund av oklarheter kring lönekriterier i den nya mallen. I intervjuerna
framgår därför att det inte går att garantera att samtliga medarbetare har fått frågan om
bisyssla.
Blanketten i den nya RUS-mallen för medarbetare anges vara framtagen i samverkan med
facken. Beslut ska tas av närmsta chef och om det råder osäkerhet om beslutet anges att
frågan lyfts till verksamhetschef och/eller personalchef. Av blanketten framgår att
närmsta chef ska signera beslutet på två ställen, vilket enligt uppgift har väckt frågor men
detta är enligt uppgift enbart ett tryckfel.
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Frågan om vem som ska besluta om bisyssla anger några av de intervjuade inte har varit
helt tydlig men preciseras enligt uppgift i och med angivelserna i RUS-blanketten för
medarbetare. Det framgår dock inte av kommunens delegeringsordning vem som har rätt
att besluta om bisyssla.
Vid kontroll framgår att dokumentet kommunens rekryteringsprocess inte berör information om bisyssla. Några av de intervjuade anger dock att frågan ställdes då de själva rekryterades och att de brukar ställa frågan då de själva rekryterar.
Beslut om bisyssla ska enligt uppgift skickas till personalenheten för registrering i personalakt men i intervjuerna anges också att beslutet inte alltid finns dokumenterat och att
det kan finnas dokumenterade beslut som inte är inskickade till personalenheten.
I granskningen har vi tagit del av kommunens dokumentation om rekryteringsprocessen1.
Bisyssla berörs inte i dokumentet. Några av de intervjuade anger dock att de fått fråga om
bisyssla i samband med att de rekryterades men att det inte är säkert att bisyssla alltid vid
rekryteringar.
Efterlevnad av regelverk
RUS-samtal ska enligt uppgift genomföras med samtliga medarbetare. De intervjuade
anger att RUS-mallen för chefer används i samtliga samtal. Då mallen saknar blankett för
dokumentation anges dock att det inte är säkert att samtliga kända bisysslor är dokumenterade.
Som angivits ovan har den nya RUS-mallen för medarbetare inte använts av alla verksamheter, vilket innebär att det inte går att säkerställa att fråga om bisyssla ställts till
samtliga medarbetare. I några fall uppges att bilden ändå är att frågan kan ha ställts även
om den inte ingår i den tidigare RUS-mallen för medarbetare.

4.1.1.

Bedömning

Kontrollmål 1 och 2. Det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av
bisysslor som efterlevs. Kontrollmålen är till liten del uppfyllda.
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen helt saknar dokumenterad riktlinje för att ge vägledning och direktiv om hur hanteringen av bisyssla ska ske, d.v.s. hur; information om
bisyssla-, bedömning och dokumentation av bisyssla- samt uppföljning av bisyssla, ska
ske. I stort saknas även dokumenterade rutiner förutom att det ingår i båda RUS-mallarna
(chef och medarbetare). Det är dock enbart i den nya mallen för medarbetare som det
finns en blankett för att dokumentera bedömning av en bisyssla. Denna bedöms i sig vara
ändamålsenlig men behöver justeras så att chef bara signerar den en gång.
Bisyssla bedömer vi inte är en obligatorisk del att beröra i samban med rekrytering. För
att skapa förutsättningar för att så tidigt som möjligt kunna identifiera och besluta om
eventuella bisysslor, bör bisyssla beröras i kommunens rekryteringsprocess.
Vi bedömer att det inte finns formellt fastställt vem som har rätt att besluta om bisyssla.
Kommunens delegeringsordning bör därför kompletteras med information om vem som
har rätt att fatta beslut om bisysslor.
1

Sunne kommuns rekryteringsprocess. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-03-25, § 26.
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När det gäller efterlevnaden av den rutin som finns gällande bisysslor, bedömer vi att
RUS-mallen för chefer används men vi kan konstatera att den nya RUS-mallen för medarbetare inte används i samtliga verksamheter.

4.2.

Samtliga bisysslor är kända och finns dokumenterade.

Nedan presenteras våra iakttagelser avseende kontrollmål 3, Samtliga bisysslor är kända
och finns dokumenterade.
För att identifiera engagemang i organisationer som kan utgöra en potentiell bisyssla, har
vi genomfört kontroller mot olika register hos Bolagsverket och SCB2. Kontrollen skedde i
mars 2018. Förfrågan gällde om det finns tillsvidareanställda i kommunens personalregister som är registrerade som funktionärer i företag. Listan från kommunen innehöll 1 202
personer och bruttoresultatet visade på 363 träffar fördelat på 237 personer. Träfflistan
innehåller registrerade engagemang i olika typer av associationsformer; aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, fysisk person och bostadsrättsförening.
Engagemangen i sig består av olika funktioner; bolagsman, ledamot, revisor, suppleant
och vice VD.
Att 237 anställda har ett eller flera engagemang innebär inte att samtliga personer har en
eller flera otillåtna bisysslor. Detta är ett bruttotal som innehåller engagemang som kan
vara kopplade till organisationer som i dag inte bedriver någon verksamhet, eller är en
bostadsrättsförening kopplat till den anställdes boende. En stor andel engagemang kan
indikera en risk för att det existerar bisysslor som inte är kända eller bedömda av ansvarig
myndighet. Det finns engagemang som i större utsträckning än andra kan falla inom ramen för möjlig bisyssla. Det råder t.ex. viss skillnad i att vara ledamot i en bostadsrättsförening i jämförelse med att vara innehavare av en enskild firma eller bolagsman i ett
handelsbolag. Bruttotalet 363 registrerade engagemang ovan innehåller engagemang över
organisationer som kan vara avregistrerade, inaktiva men även bostadsrättsföreningar.
För granskningen är de organisationer som är aktiva självklart de som är mest intressanta
ur kontrollsynpunkt.3
Efter att avregistrerade- och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats
finns totalt 221 träffar kvar fördelat på 204 anställda. Detta innebär alltså att det finns
anställda som har mer än ett engagemang. Träffarna är fördelade på kommunens verksamheter enligt diagrammet nedan:

SCB – Statistiska Central Byrån
I resultatet finns fyra former av företagsstatus. Aktiv (224) - Verksam juridisk enhet enligt SCB med en eller
flera av följande registreringar: moms, arbetsgivare, F-skatt. 2, Inaktiv (124) - Ej längre verksam juridisk enhet enligt SCB. 3, Ej registrerad (14) - Har aldrig varit verksamt enligt SCB. 4 Ej företag enligt SCB (1).
2
3
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Antal engagemang per Vht-område
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Vid en närmare kontroll av ovanstående engagemang framgår att flera av engagemangen
består i ägande av främst skogsfastigheter. Skogsägare registreras automatiskt som företagare. Hur stort engagemang skogsägandet medför kan variera och behöver därför bedömas från fall till fall. Utöver ägare av skogsfastigheter finns även flera andra engagemang, där majoriteten består av enskilda firmor och som borde utgöra grund för prövning
och beslut av bisyssla.
I granskningen har vi efterfrågat dokumenterade beslut avseende bisysslor. Som ovan
angivits har fråga om bisyssla sedan tidigare tagits upp på chefsnivå i samband med resultat- och utvecklingssamtal. Samtliga intervjuade anger därför att deras bild är att befintliga bisysslor bland chefer är kända och bedömda. Dessa finns enligt uppgift dock inte
dokumenterade. När det gäller medarbetarna ska frågan formellt ha ställts till dem i samband med resultat- och utvecklingssamtalen hållits, i fall den nya RUS-mallen som innehåller blanketten om bisyssla använts. Dock anger de intervjuade, som ovan angivits, att
den nya mallen inte använts av alla, vilket medför att det inte går att säkerställa att alla
bisysslor är kända och dokumenterade. Detta innebär även att vi inte har kunnat ta del av
en samlad redovisning av beslut om bisysslor. Kontroll och dokumentation av bisyssla
men även att samla beslut om bisysslor centralt i digital personalakt, för att kunna underlätta uppföljning och kontroll, anges vara ett utvecklingsområde.
Vid vår kontroll av identifierade engagemang med de intervjuade fram går att flera anges
vara kända men att det är oklart om det finns dokumenterade beslut.
Det kan finnas fall där anställda arbetar extra hos en annan arbetsgivare. Dessa engagemang går inte att upptäcka via den typ av registerkontroll som sker i granskningen, utan
måste identifieras i dialogen om bisyssla mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Detta
understryker också vikten av den löpande kontrollen i samband med introduktion och
resultat- och utvecklingssamtal.

4.2.1.

Bedömning

Kontrollmål 3, Samtliga bisysslor är kända och finns dokumenterade. Vår bedömning
är att kontrollmålet till liten del är uppfyllt.
Registreringar hos Bolagsverket är ett trubbigt verktyg för att följa upp potentiella bisysslor. Det går inte att enkelt avgöra om registrerade engagemang utgör bisysslor, inte heller
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om de är kända och godkända. I granskningen gör vi därför en bedömning av vilka engagemang som bör vara fall för prövning som bisyssla.
Vår bedömning är att bisysslor bland chefer är kända men i de flesta fall ej dokumenterade. När det gäller medarbetarna har ett arbete med att ta upp frågan om bisyssla påbörjats men då den nya RUS-mallen inte använts av samtliga chefer kan kommunstyrelsen
inte säkerställa att samtliga bisysslor är kända, beslutade och finns dokumenterade.

4.3.

Jävsförhållanden i samband med inköp och
upphandlingar.

Nedan presenteras våra iakttagelser avseende kontrollmål 4: Kommunstyrelsen har säkerställt att det inte förekommer några jävsförhållanden i samband med inköp och upphandlingar.
Som grund till att minska risken för jäv eller otillbörlig hantering vid upphandling och
inköp är det viktigt att kommunstyrelsen har tydliga riktlinjer och rutiner inom området. I
granskningen har vi tagit del av fem dokument som direkt eller indirekt berör hantering
av inköp och upphandling och anställdas och politikers önskvärda beteenden kopplat till
detta och sin tjänst inom kommunen som helhet.
 Riktlinjer om mutor och jäv4 – Kommunens vägledning till kommunens anställda
och förtroendevalda för att; hävda deras integritet, minska risken för oriktig tjänsteutövning och at bidra till att allmänhetens förtroende för kommunen upprätthålls.
 Upphandlingspolicy för Sunne kommun5 – Syftet med policyn är att säkerställa
att inköp och upphandling utförs affärsmässigt enligt gällande lagstiftning. Målet är
att upphandlingar utförs med en för kommunen god och långsiktigt hållbar totalekonomi som ger en god livsmiljö med långsiktigt hållbar utveckling.
 Riktlinjer för upphandling6 - Riktlinjerna är förtydliganden av kommunens upphandlingspolicy. Förutom information om regelverket kring upphandlingar framgår
även att all personal som involveras i kommunens upphandlingsprocess ska ha tillräckligt goda kunskaper för att kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Ansvar och
befogenheter för ramavtal och specifika köp ingår även här.
 Riktlinjer för direktupphandling7 (med tillhörande vägledning och blankett för
dokumentation av direktupphandling) - Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i kommunen. Detta omfattar bland annat vem som
har rätt att direktupphandla, genomförande och konkurrensutsättning samt krav på
dokumentation.
Vi noterar att styrdokumenten avseende upphandling och direktupphandling inte är reviderade sedan den nya lagen om offentlig upphandling, trädde i kraft 1 januari 2017.
I intervjuerna framkommer att riktlinjerna om mutor och jäv är kända av de flesta. Vi noterar här även att kännedom om riktlinjerna ingick som ett kontrollmoment i kommun4

Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-08, § 69.
Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28, § 44.
6 Reviderad av kommunstyrelsen 2016-03-08, § 87.
7 Antagna av kommunstyrelsen 2016-03-08, § 87.
5
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styrelsens internkontrollplan för år 2017. Resultatet av kontrollen visar att ca 44 procent
av medarbetarna känner till riktlinjen.8
Kommunledningsgruppen har genomgått en webutbildning som de sedan ska ha kommunicerat till respektive verksamhetsledningsgrupp. Som exempel anges att risk för muta
och jäv alltid är högaktuellt inom verksamheten samhällsbyggnad och att webutbildningen kommunicerades vidare till personalen. Området ingick även som kontrollmoment i
styrelsens internkontrollplan för verksamheten år 2017.
När det gäller upphandling och inköp anges att kommunens upphandlare under år 2017
medverkat med information om upphandling vid en ekonomiutbildning, där samtliga chefer varit inbjudna. Upphandlaren har enligt uppgift även varit med och informerat om
inköp och upphandling på ett av kommunledningens månadsmöten. Upphandlaren har
enligt uppgift även informerat kommunstyrelsen om verksamheten. I intervjuerna framgår också att det inte hållits någon utbildning som helt fokuserat på inköp och upphandling det senaste året.
I riktlinjerna för direktupphandling anges att upphandlare ger råd och stöd vid direktupphandlingar och alltid ska involveras vid direktupphandlingar över 100 tkr. Samtliga
intervjuade anger att kommunens upphandlare också finns som stöd eller ska involveras i
upphandlingar, beroende av upphandlingens värde. Både upphandlare och verksamhetschefer anger även att de anser att de som har rätt att upphandla, främst tjänstepersoner
med budgetansvar/beslutsattestant, är bra på att rådgöra med upphandlaren innan upphandling genomförs. I granskningen har vi tagit del av kommunens attestförteckning för
verksamheterna, där de olika beslutsattestanterna och dess ersättare presenteras.
När det gäller inköp och upphandlingsförfaranden nämner de intervjuade som helhet att
de tycker att detta är välreglerat och tydligt. Det ges även exempel på att samverkan i stort
alltid sker inom verksamheterna och med upphandlingsstrategen inför en upphandling.
Leverantörsreskontran
Utöver att kontrollera registrerade engagemang enligt stycke 4.2 har vi även kontrollerat
Engagemang med affärsrelationer. Detta innebär en kontroll av om någon av de tillsvidareanställda inom kommunen har ett registrerat engagemang i en organisation som erhållit ekonomiska ersättningar från kommunen. Denna typ av engagemang riskerar naturligtvis att vara extra känsliga ur såväl förtroende- som konkurrenssynpunkt.
Kontroller har skett genom att samtliga 363 träffar som registrerats i kontrollen av personalregistret mot bolagsregistren också har kontrollerats mot kommunens leverantörsreskontra för perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31.
I kontrollen hittade vi fem organisationer som fått utbetalningar från kommunen under
perioden. Vi har kontrollerat angiven attestordning och orsak för dessa fall. I ett av dessa
fall framgår den anställde är slutattestant. Beslutet om utbetalning är dock kopplat till
kommunfullmäktiges beslutade budget, där den anställde verkställt beslutat stöd till en
organisation, där den anställde representerar kommunen. I övriga fall framgår heller inga
oklarheter om orsaken till utbetalningarna.

8

Återrapportering av internkontroll 2017. Kommunstyrelsen 2017-12-19, § 247.
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I en av intervjuerna presenteras ett fall där en chef genomfört en direktupphandling och
där chefen har en nära relation till ägaren i det företag som tilldelades uppdraget. Vid vår
vidare kontroll av detta fall framgick att upphandlingen enligt uppgift handlade om ett
belopp på ca ett prisbasbelopp9, att konkurrensutsättning skett genom förfrågan till tre
företag och att både verksamhetschef och upphandlare informerats och konsulterats.
Dokumentation om upphandlingen finns. Någon blankett för dokumentation av direktupphandling är inte ifylld. Riktlinjerna för direktupphandling anger att dokumentation
ska i fall av direktupphandling med avtalsvärden från ett prisbasbelopp.
I riktlinjerna för muta och jäv hänvisas till kommunallagen för beskrivning av jäv. Det
anges bland annat att jäv föreligger när:


En sak angår en själv eller någon närstående eller om utgången av ärendet kan
medföra synnerligen nytta eller skada för en själv eller någon närstående.



Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för ens opartiskhet i ärendet och.



Det anges även var och en enligt lag är skyldig att anmäla jäv. I situationer som
kan vara svåra att bedöma ur jävssynpunkt bör försiktighet iakttas och anställd eller förtroendevald bör avstå från att delta i hanteringen av ärendet.

Leverantörslistan
I granskningen har vi även gjort en kontroll av samtliga träffar mot kommunens leverantörslista. På detta sätt kan vi identifiera de eventuella engagemangen hos de anställda som
berör organisationer kommunen har avtal med och där det kan finnas risk för jäv i upphandling. I kontrollen kunde vi identifiera ett sådant fall. Vid vår vidare kontroll framgick
att den anställde inte har medverkat i någon upphandling av företaget.

4.3.1.

Bedömning

Kontrollmål 4, Kommunstyrelsen har säkerställt att det inte förekommer några jävsförhållanden i samband med inköp och upphandlingar. Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Som grund till styrning, uppföljning och kontroll kan vi konstatera att det inom kommunen finns olika styrdokument bland annat riktlinjer för upphandling och direktupphandling och riktlinjer om mutor och jäv, som ger vägledande information till anställda och
förtroendevalda. Vår bedömning är att utbildning om muta och jäv har hållits det senaste
året och att det är viktigt att denna hålls med regelbundenhet då kännedomen om riktlinjen behöver öka. Utbildning om upphandling bedömer vi till viss del har hållits men även
detta är ett område där utbildning för berörda tjänstepersoner också bör hållas med regelbundenhet.
Vår bedömning är att det finns inbyggda kontroller som skapar förutsättningar för tillräcklig intern kontroll inom området. Detta genom attestordning avseende inköp samt att
upphandlingsstrateg konsulteras i stor utsträckning, för att säkerställa att lag och regelverk följs. Med bakgrund i detta är det därför inte tillfredställande att en upphandling
skett där upphandlande chef står i nära relation till ägaren till företaget som tilldelats ett
uppdrag. Vi bedömer att upphandlingen skett på ett transparent sätt men att jävsituation9

Prisbasbelopp år 2017, 44 800 kr.

Juni 2018
Revisorerna Sunne kommun
PwC

13 av 14

Page 19 of 20

Intern kontroll bisysslor, Sunne kommun

en är så tydlig att upphandlande chef inte borde ha deltagit i själva direktupphandlingen.
Utöver detta är vår bedömning utifrån vår kontroll av engagemang kopplat till leverantörsreskontra, att styrelsen i allt väsentligt säkerställt att det inte föreligger några jävsförhållanden mellan personal och leverantör.
När det gäller vår kontroll av engagemang kopplat till leverantörslistan och de avtal kommunen har med leverantörer, har vi inte funnit några relationer som kan utgöra risk för
jävsförhållanden mellan personal och upphandlad leverantör. Det kan självklart finnas
t.ex. vänskapsrelationer som kan utgöra risk för jäv eller otillbörlig hantering av kommunens resurser, vilka inte kan kontrolleras genom denna granskning.
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