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Granskning av oegentligheter och bisysslor 

På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens arbete för 

att förebyggande oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas bisysslor. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen 2019. 

Vår granskning visar att det finns en struktur och formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till 

vad gäller att hantera risken för oegentligheter och andra förtroendeskadliga ageranden. Vår bedömning är 

att befintliga styrdokument och anvisningar är tillräckliga för att förebygga att oegentligheter förekommer. 

Samtidigt visar vår granskning att kontroll och kännedom om bisysslor i näringsdrivande associationer inte 

sker på ett ändamålsenligt sätt. Här har vi sett att kännedomen om förekommande bisysslor brister samt 

även följsamhet till gällande rutiner. Vi anser att med denna bakgrund saknas det en tillräcklig styrning och 

kontroll avseende bisysslor. 

Bilagt finns vår revisionsrapport som visar slutsatser och bedömningar. Revisionsrapporten innehåller ett 

antal rekommendationer som vi vill att kommunstyrelsen och nämnderna uppmärksammar. 

Med denna bakgrund önskar revisorerna att kommunstyrelsen samt nämnderna inkommer med yttrande 

med anledning av genomförd granskning senast 31januari 2020. 
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Järfälla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
och processer vad gäller förebyggande arbete mot oegentligheter inklusive kontroll och 
bedömning av anställdas bisysslor. 

Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunen bedriver ett 
ändamålsenligt förebyggande arbete mot oegentligheter inklusive kontroll och 
bedömning av anställdas bisysslor. I denna sammanfattning och i rapporten i stort gör 
vi särskilda bedömningar beträffande kommunens kontroll och bedömning av 
anställdas bisysslor, även om det ingår som en del i det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens förebyggande arbete mot 
oegentligheter i vissa delar är ändamålsenligt. Vi konstaterar att det finns formellt 
beslutade styrande dokument att förhålla sig till vad gäller att hantera risken för 
oegentligheter och andra förtroendeskadliga ageranden. Enligt vår bedömning är 
befintliga styrdokument och anvisningar tillräckliga för att förebygga att oegentligheter 
förekommer. 

När det gäller kontroll och kännedom om bisysslor i näringsdrivande associationer gör 
vi dock bedömningen att kommunens arbete inte är ändamålsenligt. Denna bedömning 
baseras dels på det faktum att kännedomen om förekommande bisysslor förefaller vara 
bristande samt att det i granskningen har framkommit brister i följsamhet till gällande 
rutiner. Vi konstaterar också att kommunen, enligt vår mening, saknar tydlig formell 
styrning vad gäller bisysslor i och med att de styrdokument som finns endast är interna 
rutiner framtagna på tjänstemannanivå. 

I vår dataanalys har vi därtill funnit exempel på en bisyssla där det enligt vår mening 
inte kan uteslutas att bisysslan inte är förenlig med vare sig gällande kollektivavtal eller 
kommunens egna rutiner. 

Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i denna granskning 
lämnar vi följande rekommendationer. 

- Kommunstyrelsen bör verka för att fullmäktige fastställer en policy avseende
bisysslor med tillhörande tillämpningsanvisningar.

- Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att befintliga rutiner beträffande
bisysslor efterlevs.

- Kommunstyrelsen och nämnderna bör verka för att det vid bedömningen av om en
bisyssla är lämplig, tas hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper,
eller kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller
motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommungemensamma mallar, särskilt mallen
för medarbetarsamtal och introduktion av ny medarbetare, är kända bland såväl
chefer som medarbetare.

- Kommunstyrelsen bör tydliggöra vilka av frågorna som ingår i medarbetarsamtals
mallen som ska vara obligatoriska i samtliga medarbetarsamtal.
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- Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att all dokumentation kring
medarbetares bisysslor sparas på ett systematiskt och samlat sätt.

- Kommunstyrelsen ska verka för att visselblåsarsystemet blir känt för såväl
medarbetare som medborgare.

- Kommunstyrelsen bör upprätta en rutinbeskrivning för hur kommunen ska hantera
inkomna ärenden i visselblåsarsystemet på ett sätt som är objektivt och rättssäkert.

- Kommunstyrelsen bör snarast initiera en översyn av informationen på hemsidan om
vilka som kan anmälas via visselblåsarsystemet.

- Samtliga nämnder bör genomföra riskanalyser av oegentligheter och bisysslor inom
deras verksamheter inom ramen för intern kontroll.
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2 Bakgrund 

All verksamhetsutövning omfattas av risker. Revisorerna bedömer att det finns ett be
hov av att säkerställa att risk för oegentligheter hanteras med en uppmärksamhet som 
står i relation till de negativa effekter som brister i styrning och efterlevnad kan leda till. 
Kontroll och bedömning av de anställdas bisysslor är en viktig del av det förebyggande 
arbete som behöver finnas på plats. Det är därför viktigt med tydliga och väl kända 
rutiner för detta. 

Revisorerna bedömer att det finns risk för brister i kommunens förebyggande arbete 
mot oegentligheter samt brister i den interna kontrollen när det gäller kontroll av 
anställdas bisysslor. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas 
bisysslor behöver granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen bedriver ett ändamålsenligt 
förebyggande arbete mot oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas 
bisysslor. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

- Finns det formellt beslutade styrande dokument (kommunövergripande likaväl som
verksamhetsspecifika) att förhålla sig till vad gäller att hantera risken för
oegentligheter?

- Genomförs ändamålsenliga riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i
organisationen för oegentligheter?

- Arbetar kommunen på ett proaktivt sätt för att minska risken för oegentligheter?

- Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt?

- Hur har kommunen informerat anställda om möjligheten till så kallad
"visselblåsning"?

- I vilken utsträckning har kommunens visselblåsarfunktion använts sedan
införandet?

- Hur hanteras de anmälningar som inkommer via visselblåsarfunktionen?

I granskningen har kartläggning av följande ingått.

- I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och har
kommunen haft en affärsrelation med dessa?

Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor? 

2.2 Avgränsning 

Vad gäller bisysslor har granskningen omfattat kommunens avlönade personal från 
2019-01-01 till 2019-06-30. Enbart arvoderade personer har därför inte omfattats av 
granskningen. I övrigt har även ferieanställda exkluderats från granskningen. 
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Analys av inköp har omfattat perioden 2019-01-01 - 2019-06-30. 

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse/fullmäktigeberedningen 

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

2.4 Revisions kriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

- Kommunallagen 6 kap. 6 §

- Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7 c §§ 

-Allmänna bestämmelser (AB)

- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.5 Metoder 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstepersoner. När det gäller bisysslor har en dataanalys genomförts av 
information från kommunens anställningsregister och leverantörsreskontra. Information 
som har erfordrats från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt 
aktiebolagsregister har inhämtats av KPMG. Chefer i kommunen har tillställts en enkät 
med frågor om hantering av anställdas bisysslor. Se bilaga A för närmare beskrivning 
av utgångspunkter och metod. 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens 
faktainnehåll. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunens hantering och kontroll av oegentligheter och 
bisysslor 

3.1.1 Formellt beslutade dokument 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

I förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen framgår att beslut om 
förbud mot utövande av bisyssla för förvaltningschef och avdelningschef är delegerat 
till kommundirektören. Beslut om förbud mot utövande av bisyssla för enhetschef och 
övrig personal är delegerat till avdelningschef. 

Järfälla kommuns Inköps- och upphandlingsstrategi 

Inköps- och upphandlingsstrategin beslutades i kommunstyrelseförvaltningen 2017-11-
16 och reviderades 2018-01-03. Syftet med strategin är att beskriva vad som styr 
kommunens arbete med upphandlingar och inköp. Strategin beskriver vilka krav som 
kommunen ska ställa i upphandlingar för att nå en socialt, ekologisk och ekonomiskt 
hållbar utveckling. 

Järfälla kommuns riktlinjer för representation, gåvor m.m.

Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2017-10-16 och ska tillämpas för 
representation för samtliga förtroendevalda och anställda i kommunens olika organ och 
förvaltningar. Utgångspunkten är återhållsamhet och att representationen ska vara väl 
motiverad, måttfull och anpassad till representationens syfte. Den som är chef för 
verksamheten ansvarar för beslut om representationen. 

Riktlinjen beskriver maxbelopp per person, både för intern och extern representation, 
gåvor och personalvård. 

Kommentarer 

I Järfälla kommun finns det formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till vad 
gäller att hantera risken för oegentligheter och andra förtroendeskadliga ageranden. Vi 
har inte tagit del av några förvaltningsspecifika riktlinjer eller rutiner avseende 
oegentligheter eller bisysslor. 

Vi bedömer att befintliga styrdokument och anvisningar är tillräckliga för att förebygga 
att oegentligheter förekommer. Dock anser vi att det finns utvecklingsbehov när det 
gäller styrdokument relaterade till bisysslor, vilket närmare beskrivs nedan. 
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3.2 Kommunens anvisningar, instruktioner och praktiska arbete 
avseende bisysslor och oegentligheter 

3.2.1 Bisysslor i Järfälla kommun 

På kommunens intranät finns det information som tydliggör att Järfälla kommun, som 
arbetsgivare, har möjlighet att förbjuda en bisyssla om den påverkar, hindrar eller 
riskutsätter ordinarie arbete. 

Anmälan och bedömning av bisyssla 

I enlighet med AB § 8 och LOA § 7 är anställda skyldiga att anmäla alla slags bisysslor 
till arbetsgivaren. Av våra dialoger med tjänstepersoner framgår att bisysslor framförallt 
lyfts i medarbetarsamtal. Chefen kan i medarbetarsamtalen utgå från Handledning för 
medarbetarsamtal inom Järfälla kommun (Dnr: Kst 2016/449), ett dokument som lyfter 
exempel på frågor som ska lyftas i medarbetarsamtalen. En av de frågor som ingår i 
dokumentet handlar specifikt om bisysslor och om medarbetaren har eller planerar att 
skaffa någon bisyssla. Om medarbetaren svarar ja ska bisysslan anmälas enligt den 
mall som finns framtagen med ett antal standardiserade frågor och utrymme för mer 
utförliga svar kring bisysslans art och planerade omfattning. 

Den inkomna anmälan om bisyssla bedöms av närmsta chef utifrån kommunens mall 
för beslut om godkänd bisyssla. Bedömningen ska utgå från den checklista för 
utredning och bedömning av bisysslor som finns. När chefen har fattat beslut om 
medarbetarens bisyssla sparas anmälan och bedömningen utifrån checklistan på 
arbetsplatsen, i personakten, hos närmsta HR-specialist eller i en samlingsakt hos 
nämndens registrator. 

Utöver medarbetarsamtalen åvilar ett ansvar på enskfid medarbetare att rapportera 
eventuell bisyssla till chef. Rapporteringen ska ske enligt den kommungemensamma 
blanketten för anmälan av bisyssla. Därefter följer ansvarig chef samma procedur som 
vid medarbetarsamtal: checklista och bedömning. 

Iakttagelser kring bisysslor 

I våra dialoger med tjänstepersoner framgår att mallen för medarbetarsamtal inte är 
obligatorisk för chefer att använda, men att samtliga chefer är rekommenderade att 
utgå från mallen för att säkerställa att samtliga frågor och områden lyfts med samtliga 
medarbetare. Vissa förvaltningar har beslutat i sina ledningsgrupper att samtliga chefer 
ska utgå från mallen vid medarbetarsamtal. Samtidigt har det framkommit att det finns 
en ovisshet bland medarbetarna kring vad en bisyssla är och vad som bör anmälas till 
chefen. Vidare har det i flera dialoger lyfts att mallen för medarbetarsamtal är väldigt 
omfattande och att den inte är särskilt användarvänlig. 

De intervjuade bedömer att kommunen, i de verksamheter som det är mer vanligt 
förekommande med bisyssla, har bra uppsikt av medarbetares bisysslor. Exempel på 
dessa verksamheter är kulturskola samt vård- och omsorg. Uppsikten beskrivs som 
fungerande, men då det i dagsläget inte är möjligt att göra någon typ av aggregerad 
uppföljning kan uppsikten utvecklas. 
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Enligt personaldirektören har kommunen nyligen upphandlat ett lönesystem med 
tillgång till stödsystem, i vilka det ska vara möjligt att registrera medarbetares bisysslor. 
Funktionen beräknas finnas på plats i början av 2020 och det ska då vara möjligt att 
göra en aggregerad uppföljning av medarbetares bisysslor. Samtidigt pågår ett arbete 
inom innovationsavdelningen att införa användandet av e-blanketter. Kommunens 
förhoppning är att bisysslor så småningom ska kunna anmälas digitalt. 

Kommunens centrala HR-avdelning har under 2018 och 2019 erbjudit stöd och 
utbildningsmaterial till HR-specialister på respektive förvaltning avseende arbetsrätt. I 
det utbildningsmaterial som vi har tagit del av är ett av de områden som lyfts bisyssla, 
dess definition och arbetstagarens ansvar. Vidare har flera av kommunens 
förvaltningar upprättat årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i vilka 
det framgår att respektive månad har ett APT1-tema. Under hösten har, eller ska, flera 
förvaltningar hantera medarbetarsamtalet och tillhörande mall, lönekriterier, arbetsrätt, 
och information om bisysslor. 

3.2.2 Introduktion av ny medarbetare i Järfälla kommun 

I dagsläget har kommunen gemensamma introduktionstillfällen för nyanställda. 
lntroduktionstillfällena syftar till att nya medarbetare ska känna sig välkomna till den 
nya arbetsplatsen och få information som bidrar till snabbare inlärning av rutiner och 
arbetssätt. Enligt uppgift ges ingen information om visselblåsarsystemet eller bisyssla 
vid det gemensamma introduktionstillfället. 

Utöver de gemensamma introduktionstillfällena ska närmsta chef genomföra en 
introduktion för nya medarbetare. Som vägledning har chefen en centralt framtagen 
checklista som bland annat innefattar information om reglerna kring bisyssla och 
information om visselblåsarsystemet. Enligt intervjuade är det ett krav att chefen 
använder checklistan vid introduktion av ny medarbetare. 

3.2.3 Järfälla kommuns arbete för att förebygga mutor och bestickning 

Järfälla kommun har nolltolerans när det gäller mutor och bestickning och på intranätet 
klargör kommunen att medarbetare i kommunen inte personligen får ta emot någon 
form av belöning från leverantörer eller andra. Medarbetare får heller inte erbjuda 
någon annan en gåva eller förmån som är olämplig. Som vägledning har kommunen 
upprättat en anvisning som ger exempel på frågor som medarbetare ska ställa sig 
själva när de blir erbjudna en förmån. 

Riskanalyser och internkontrollplaner 

Samtliga av kommunens nämnder förutom en har i sina internkontroll planer för 2019 
inkluderat en risk avseende förtroendeskada, specifikt kring representation. Samtliga 
av de nämnder som identifierat risken bedömer den som möjlig och kännbar. Det är 
ekonomiansvarig i respektive nämnd/förvaltning som är ansvarig att följa upp och 
därefter rapportera till förvaltningsdirektören. Den som är 
uppföljningsansvarig/kontrollansvarig ska löpande göra stickprov samt i samband med 
delårsbokslut 2 och verksamhetsberättelse. Samtliga nämnder har även en identifierad 

1 APT står för arbetsplatsträffar.
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risk vad gäller direktupphandling och att gällande riktlinjer inte följs. Risken bedöms 
möjlig och kännbar och respektive förvaltningschef är uppföljningsansvarig. 

Utöver representation har kommunstyrelsen i sin internkontrollplan för 2019 flera 
områden som berör förtroendeskada. Den risk som direkt berör denna granskning, 
utöver representation, är olämpligt/olagligt beteende bland medarbetare och chefer. 
Risken är kopplad till korruption och bedöms mindre sannolik men allvarlig och ska 
följas upp genom anmälda misstankar och ärenden via visselblåsarsystemet. Inkomna 
ärenden ska utvärderas av personaldirektören. 

Visse/b/åsarfunktionen 

Sedan 2014 har medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartners och andra haft 
möjlighet att anmäla misstankar kring korruption, mutor eller jäv. 

Anmälan: misstanke om korruption, mutor eller jäv 

Vid misstankar om korruption, mutor eller jäv uppmanar kommunen den enskilda 
medarbetaren att först försöka lösa problemet med närmsta chef alternativt med 
personaldirektören. Om medarbetaren har försökt lösa problemet internt, men 
fortfarande misstänker oegentligheter eller bedömer att frågan inte kan lyftas internt, 
kan medarbetaren anmäla ärendet i kommunens visselblåsarsystem. Även externa 
parter kan rapportera misstankar i visselblåsarsystemet. 

Inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet2, som agerar 
externt ombud för alla anmälningar. När ny anmälan inkommer till Interaktiv Säkerhet 
anonymiseras den omgående för att säkerställa att personen förblir anonym mot 
Järfälla kommun. Det anonymiserade ärendet skickas därefter vidare till kommunens 
personaldirektör och kommunjurist som gemensamt beslutar om ärendet ska utredas 
eller inte. Vid de fall ett ärende utreds kontaktas alltid närmsta chef, eller översta chef 
om anmälan är riktad mot chef. Vid de fall ärendet är riktat mot personaldirektören eller 
kommunjuristen eller om det avser någon i deras närhet ska ärendet överlämnas till 
annan tjänsteperson. 

Uppföljning av visselblåsarfunktionen 

Visselblåsarsystemet infördes under hösten 2014 och det har sedan dess inkommit 28 
ärenden. Enligt den uppföljning som vi har tagit del av har: 

Inget ärende lett till polisanmälan, 

Ett ärende utmynnat i disciplinär åtgärd i form av skriftlig varning , 

Ett ärende lett till förändrade rutiner, samt 

Några ärenden lett till samtal med medarbetare. 

Enligt personaldirektören raderas inkomna anmälningar efter en viss tid , men uppgifter 
kring datum, typ av oegentlighet och vilken förvaltning anmälan avser dokumenteras 
och redovisas inom ramen för uppföljningen av internkontrollen. 

2 Dialog med externa ombud så som Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella . Telefonsamtal spelas inte in 
och inga IP-adresser registreras . 
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Iakttagelser kring oegentligheter 

I dialog med tjänstepersoner framkommer att användandet av visselblåsarfunktionen 
sedan dess införande är begränsad. Oavsett om det beror på att det inte finns 
misstankar eller om det är låg kännedom om funktionens existens, menar intervjuade 
att funktionen bör spridas på ett bättre sätt så att både medarbetares och medborgares 
kännedom kring funktionen ökar. 

Med hänvisning till Datainspektionens föreskrift så anges det på kommunens hemsida 
att det endast går att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom 
kommunen i visselblåsarsystemet. Dock framkommer det i kontakt med en 
tjänsteperson att personer som inte haft nyckelpositioner har blivit anmälda. 

I vår genomgång av samtliga nämnders internkontroll planer noterar vi att det är få 
risker som har direkt bäring på denna gransknings syfte. Det är enbart 
kommunstyrelsen som har identifierat risker kopplat till oegentligheter och bland 
intervjuade lyfts det att det är kommunstyrelsen som ansvarar för visselblåsarsystemet 
och det är därför ingen annan nämnd har inkluderat risk för oegentligheter i sina 
internkontrollplaner för 2019. Vidare omfattar ingen av nämndernas internkontroll planer 
någon riskbedömning avseende bisysslor. 

Kommentarer 

De följande kommentarerna avser styckena 3.2.1 till 3.2.3. 

Kommunen saknar enligt vår mening tydlig formell styrning vad gäller bisysslor i och 
med att de styrdokument som finns endast är interna rutiner framtagna på 
tjänstemannanivå. Vi menar att kommunstyrelsen bör verka för att fullmäktige 
fastställer en policy avseende bisysslor med tillhörande tillämpningsanvisningar. 

Vad gäller tillämpningsanvisningarna är det viktigt att dessa anpassas efter gällande 
kollektivavtal. För vissa arbetsgrupper gäller att arbetstagaren är skyldig att anmäla 
bisyssla om arbetsgivaren begär det. För merparten av kommunens anställda gäller 
dock att arbetstagare som har en bisyssla är skyldig att anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren 
är å sin sida ålagd att medvetandegöra arbetstagaren om denna skyldighet. I 
kommunens blankett Anmälan om bisyssla anges att arbetstagaren är skyldig att, på 
begäran, anmäla bisysslor till arbetsgivaren. Blanketten är såldes formulerad utifrån 
kravet i ett kollektivavtal som gäller en minoritet av kommunens anställda. 

Vidare menar vi att blanketten Anmälan om bisyssla med fördel skulle kunna 
kompletteras med mer utförlig information. Exempelvis anser vi att namnet på 
företagets/organisationen/föreningen, för vars räkning bisysslan utförs, lämpligen 
kompletteras med organisationsnummer. 

Även om vi anser att det finns behov av översyn av styrdokumenten gällande bisysslor, 
är vår övergripande bedömning att de interna rutiner som finns är tillräckliga för att 
uppmärksamma befintliga bisysslor. Som vi tidigare nämnt menar vi dock att det bör 
säkerställas en formell styrning vad gäller bisysslor. 

Utifrån genomförda intervjuer framstår det som att kännedomen och efterlevnaden av 
styrande dokument, rutiner och anvisningar är god inom Järfälla kommun. Samtliga 
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rutiner och anvisningar kring oegentligheter och bisysslor finns lättillgängliga på 
kommunens intranät och de olika förvaltningarna arbetar för att öka kännedomen kring 
dem vid introduktion av nya medarbetare och genom att lyfta frågorna i 
medarbetarsamtal och olika ledningsforum. Utifrån genomförd dataanalys och 
enkätundersökning konstaterar vi dock att följsamheten till gällande rutiner tycks vara 
bristfällig då en stor del av de förekommenade bisysslorna ej har identifierats. Se 
vidare i stycke 3.2.4 nedan. 

Vi menar att kommunstyrelsen och nämnderna bör fortsätta arbeta för att göra 
kommungemensamma mallar, framförallt vad gäller mall för medarbetarsamtal och 
introduktion av ny medarbetare, kända för att säkerställa att medarbetares bisysslor 
anmäls enligt den process som är gällande. I detta arbete säkerställs även att samtliga 
medarbetare inom kommunen har lika förutsättningar att tillskansa sig information 
avseende bisysslor. För att säkerställa att frågan om bisyssla lyfts i medarbetarsamtal 
rekommenderar vi kommunen att överväga att göra en sortering av de frågor som ingår 
i medarbetarsamtalsmallen och understryka vilka frågor som ska lyftas i samtliga 
medarbetarsamtal. I sammanhanget bör det påpekas att det i kommentarerna till AB 
framgår att arbetsgivaren minst en gång per år ska informera om vilka skyldigheter 
som åligger arbetstagaren när det gäller bisysslor. 

Det är positivt att kommunen under hösten 2019 utarbetar stödfunktioner för att kunna 
dokumentera bisysslor digitalt och att möjligheten att använda e-blanketter ses över. 
Oaktat digital eller fysisk form bör kommunen säkerställa att samtliga nämnder sparar 
dokumentation kring bisyssla på ett systematiskt och samlat sätt. Kommunen bör 
fortsätta det pågående digitaliseringsarbetet för att förenkla processerna kring 
bisysslor, men framförallt säkerställa att samtliga medarbetare inom kommunen är 
medvetna om det ansvar som åvilar dem. 

Kommunens visselblåsarsystem anses av intervjuade vara användarvänligt, men 
kännedomen kring dess existens bör öka och kommunen bör tydl igare kommunicera 
att både medarbetare och medborgare har möjlighet att anmäla misstankar av 
oegentligheter, mutor och jäv. Vi anser också att det bör finnas en rutinbeskrivning för 
hur kommunen ska hantera inkomna ärenden i visselblåsarsystemet på ett sätt som är 
objektivt och rättssäkert. 

Vidare konstaterar vi att kommunen, med hänvisning till Datainspektionens föreskrifter, 
anger att det endast är personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner som kan 
anmälas i visselblåsarfunktionen . 

Enligt vår uppfattning omfattas emellertid inte kommunen av de aktuella föreskrifterna, 
Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (DIFS 2018:2), 
då dessa är riktade till andra än myndigheter. Förvisso är det ett externt företag som 
hanterar personuppgifterna, men de gör det för kommunens räkning vilket innebär att 
företaget blir personuppgiftsbiträde åt kommunen. Därmed betraktas det som att det är 
myndigheten själv (kommunen) som behandlar personuppgifterna och därmed är de 
aktuella föreskrifterna inte tillämpliga. Mot den bakgrunden menar vi att 
kommunstyrelsen snarast bör initiera en översyn av informationen på hemsidan om 
vilka som kan anmälas via visselblåsarsystemet. 
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Vi bedömer att kommunen arbetar på ett proaktivt sätt för att motverka förekomsten av 
oegentligheter, men att arbetet med riskbedömningar av oegentligheter bör spridas till 
samtliga nämnder och inkluderas i samtliga nämnders internkontrollarbete. 

Förekomsten av bisysslor 

Som nämnts i rapportens metodavsnitt, stycke 2.5, har en dataanalys genomförts av 
information från kommunens anställningsregister och leverantörsreskontra samt 
information från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt 
aktiebolags~egister. 3 

I utdraget från Bolagsverket får vi "träff" på de kommunanställda som är 
styrelsemedlemmar i kommunala bolag. Dessa har vi inte räknat som bisysslor i denna 
granskning. När dessa undantagits har vi funnit att 7 41 personer av 6 908 anställda 
innehar en eller flera bisysslor. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 911 
stycken i sammanlagt 873 företag och/eller föreningar som bedriver 
näringsverksamhet4. Eftersom dessa 911 bisysslor innehas av 7 41 personer har de 
allra flesta följaktligen endast en bisyssla, men 133 personer innehar två eller fler 
bisysslor. Av de 133 personer som innehar två eller fler bisysslor är 73 stycken 
tillsvidareanställda medan 60 är timavlönade/tidsbegränsat anställda. 

Vår granskning visar vidare att bisysslor är mer vanligt förekommande bland 
kommunens tillsvidareanställda personal än bland timavlönade och tidsbegränsat 
anställda. Av den data vi fått del av konstaterar vi att det finns 3 954 tillsvidareanställda 
varav 460 innehar en eller flera bisysslor, vilket motsvarar 11,6 % av den 
tillsvidareanställda personalen . Bland de 2 954 timavlönade/tidsbegränsat anställda är 
det 281 personer som innehar en eller flera bisysslor, vilket motsvarar 9,5 %. 
Sammantaget är det 10,7 % av kommunens anställda som har en eller flera bisysslor. 

3 Viktigt att notera är att uppgifterna från Bolagsverket ger en "ögonblicksbild" av vilka som har en aktuell 
funktionärspost i företag och/eller föreningar som bedriver näringsverksamhet. Av Bolagsverkets uppgifter 
framgår inte när funktionärsposten tillträddes. Bolagsverkets uppgifter anger därmed vilka som har en 
funktionärspost per den dag underlaget inhämtades. Vidare bör noteras att de bisysslor som fångas i den 
data vi inhämtar avser funktionärsposter i näringsdrivande associationer. Andra typer av bisysslor fångas 
inte. I denna granskning har vi inhämtat data från Bolagsverket per 2019-07-01 . 
4 Av de 911 bisysslor som vi identifierat är 136 stycken som ledamot (97), suppleant (38) eller revisor (1) i 
en bostadsrättsförening. 
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Fördelat per förvaltning ser förekomsten av bisysslor ut enligt tabellen nedan. 

Förvaltning Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
tillsvidare- tids- anställda tillsvidare- tidsbegränsat med 
anställda begränsat totalt anställda anställda bisyssla 

anställda med med bisyssla totalt 
bisyssla (andel%) (andel 
(andel%) %) 

Barn- och 2 205 867 2 892 227 82 309 
ungdoms- (11,2%) (9,5 %) (10,7 %) 
förvaltningen 

Bygg- och 248 30 278 34 3 37 
miljö- (13,7 %) (10 %) (13,3 %) 
förvaltningen 

Kommun- 195 87 282 35 23 58 
styrelse- (17,9 %) (26,4 %) (20,6 %) 
förvaltningen 

Kompetens- 242 208 450 40 17 57 
förvaltningen (16,5 %) (8,2 %) (12,7 %) 

Kultur-, 141 92 233 31 8 39 
demokrati- (22,0 %) (8,7 %) (16,7 %) 
och fritids-
förvaltningen 

Social- 1 103 1 670 2 773 93 148 241 
förvaltningen (8,4 %) (8,9 %) (8,7 %) 

Kommunen 3 954 2 954 6 908 460 281 741 
totalt (11,6 %) (9,5 %) (10,7 %) 

Som framgår av tabellen är barn- och ungdomsförvaltningen den förvaltningen där flest 
antal anställda innehar bisysslor medan kommunstyrelseförvaltningen är den 
förvaltning där störst andel anställda innehar bisysslor. 

Kommentarer 

Som framgår i stycke 3.2.1 kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva en 
bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att drygt var tionde 
medarbetare har en mer eller mindre omfattande bisyssla i en näringsdrivande 
association kan det inte uteslutas att det inte förekommer bisysslor som inverkar 
hindrade på arbetsuppgifterna. För att säkerställa att så inte är fallet är det enligt vår 
mening viktigt med tydliga rutiner för kartläggning och bedömning av bisysslor samt att 
dessa rutiner efterlevs. Som framgår i styckena 3.2.5 och 3.2.7 nedan finns indikationer 
på att följsamheten till rutinerna är bristfällig. 
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Kännedom om bisysslor 

I tabellen nedan har informationen om antalet anställda med bisysslor kompletterats 
med uppgifter om hur många bisyssleinnehavare som identifierats inom de olika 
förvaltningarna. Uppgiften om hur många bisyssleinnehavare som identifierats kommer 
från den enkät som kommunens chefer fått besvara. 5 

Förvaltning Antal anställda med Antal av chefer 
bisyssla enl. vår identifierade bisyssle-
analys innehavare 

Barn- och ungdomsförvaltningen 309 21 

Bygg- och miljöförvaltningen 37 5 

Kommunstyrelseförvaltningen 58 19 

Kompetensförvaltningen 57 4 

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 39 21 

Socialförvaltningen 241 182 

Kommunen totalt 741 252 

Som framgår av tabellen har chefer inom organisationen identifierat drygt en tredjedel 
så många bisyssleinnehavare som vi har gjort inom ramen för vår dataanalys. Av de 
totalt 132 respondenterna är det 61 stycken som svarar att det inom den egna 
verksamheten inte finns någon anställd som innehaft en eller flera bisysslor under 
tidsperioden 2019-01-01 till 2019-06-30. Det är 17 respondenter som svarar "Vet ej" på 
frågan. 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att vår analys endast redovisar bisysslor 
genom funktionärsuppdrag i näringsdrivande associationer medan kommunens 
verksamheter, enligt gällande rutiner, liar samlat uppgifter om alla förekommande 
bisysslor. 

De chefer som svarat att det förekommer bisysslor inom deras verksamhet har även 
fått ange hur stort antal bisysslor som identifierats. Enligt enkätsvaren uppgår antalet 
bisysslor till 137 stycken. Totalt uppges det således vara 252 anställda som 

5 Enkäten ställdes ut till 155 personer som enligt uppgift innehar chefstjänster i Järfälla kommun. Ett par 
personer hörde av sig och sa att de inte var chefer medan vi från andra fick automatiskt genererade 
meddelanden om frånvaro i form av exempelvis sjukskrivning eller föräldraledighet. När dessa togs bort 
återstod 145 personer. Av dessa har 131 personer besvarat enkäten . Några chefer har också hört av sig 
och meddelat att de är helt nya i sina roller som chefer och att de därför har svårt att besvara frågorna . 
Dessa personer har ändå ombetts att besvara enkäten eftersom de, åtminstone teoretiskt , skulle kunna ha 
hunnit kontrollera i vilken utsträckning det finns beslut om att godkänna/neka bisysslor avseende anställda 
inom den egna verksamheten. Inklusive de chefer som av en eller annan orsak var frånvarande uppgår 
svarsfrekvensen til l 85,6 %. Detta ska tas i beaktande när jämförelsen görs mellan antalet bisysslor vi 
identifierat och antalet bisysslor som identifierats av kommunens chefer. 
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tillsammans har 137 stycken bisysslor. Som nämnts i stycke 3.2.4 har vi i vår 
dataanalys identifierat att det förekommer 911 bisysslor bland de 7 41 personer som 
innehar bisysslor. När det gäller antalet förekommande bisysslor har respondenterna 
således identifierat drygt en sjundedel så många som vi gjort inom ramen för vår 
dataanalys. 

Kommentarer 

Frågan om ansvariga har kontroll över och kännedom om anställdas bisysslor i 
näringsdrivande associationer kan, utifrån vår dataanalys, på sin höjd besvaras med 
delvis. Som framgår ovan har kommunens chefer, jämfört med vår dataanalys, endast 
identifierat en dryg tredjedel så många bisyssleinnehavare och endast en dryg 
sjundedel så många bisysslor som oss. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att 
kommunens samlade kännedom och kontroll på de anställdas bisysslor inte är 
ändamålsenlig . 

Det ska dock framhållas, vilket nämns i fotnoten på föregående sida, att vi inte fått in 
svar från samtliga chefer. Mot bakgrund av att svarsfrekvensen är så pass hög som 
85,6 % gör vi trots det bedömningen att det inte är orimligt att anta att det skulle vara 
en förhållandevis stor diskrepans mellan antalet av oss identifierade bisysslor och 
antalet av chefer identifierade bisysslor, även om samtliga chefer skulle besvara 
enkäten. 

I sammanhanget är det också angeläget att framhålla att vissa av respondenterna 
tycks ha missuppfattat enkätens frågor. Enligt chefernas enkätsvar är antalet 
förekommande bisysslor betydligt färre än antalet personer som innehar bisysslor. 

3.2.6 Inköp från företag/förening där anställda har bisyssla 

Som nämnts i stycke 3.2.4 finns det 873 företag och/eller föreningar där anställda i 
kommunen har en funktionärspost. Av dessa återfinns 27 (3, 1 %) i kommunens 
leverantörsreskontra under granskningsperioden. Kommunen har med andra ord gjort 
inköp av, eller på annat vis överfört medel till, företag och föreningar, via sin 
leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där anställda innehar eller innehaft 
funktionärspost. Antalet verifikationer uppgår till 698 stycken, till ett sammanlagt belopp 
om ca 9,5 mnkr. 

Inom ramen för granskningen har vi begärt att få ta del av fakturor/underlag avseende 
52 av de 698 verifikationerna. Avseende 29 av de 698 verifikationerna har 
betalningsattest skett av personer som arbetar inom samma förvaltning som 
bisyssleinnehavaren . I två av fallen är fakturan ställd till den arbetsplats där 
bisyssleinnehavaren i fråga arbetar. 

I vår granskning har vi även funnit att en tillsvidareanställd medarbetare, vid 
granskningstillfället innehade VD-posten i ett företag som fakturerat kommunen ca 500 
tkr under samma tid som personen i fråga var tillsvidareanställd i kommunen . VD
posten innehades i ett företag som bedriver samma typ av verksamhet som den 
verksamhet där medarbetaren är anställd . 
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Kommentarer 

Vi menar att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör ta 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, 
varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar 
en funktionärspost. 

När det gäller företaget där en tidigare tillsvidareanställd innehar VD-posten har vi i vår 
granskning funnit att personen i fråga innehaft VD-posten sedan år 2017. 
Tillsvidareanställningen i kommunen upphörde i februari 2019. Vi har inom ramen för 
granskningen ställt frågan om den aktuella bisysslan godkänts av ansvarig chef men 
inte fått något svar. 

Enligt vår mening ser vi en risk för att den aktuella bisysslan skulle kunna inverka 
hindrande på arbetsuppgifterna samt att verksamheten inom vilken bisysslan innehas 
konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. 

3.2.7 Följsamhet till rutiner 

Nedan presenteras svaren på några av de frågor som ställdes i den enkät som 
kommunens chefer ombads att besvara. 

Fråga Svar 

Ja Nej Vet ej Ej 
aktuellt 

Har samtliga som anställts under innevarande 105 10 10 6 
år inom den verksamhet du är chef för fått 
information om skyldigheten att anmäla 
bisysslor? 

Bland de tio som svarat "Vet ej" på frågan är det fyra stycken som angivit att de är nya 
som chefer. 

De tio respondenter som svarade "Nej" på frågan fick även besvara en följdfråga som 
löd: "Av vilken anledning/vilka anledningar har personer som anställts inte fått 
information om skyldigheten att anmäla bisysslor?" Några svarar då att det görs i 
samband med medarbetarsamtalet och att dessa ännu inte har ägt rum. Det 
förekommer även svar som anger: 

• att visstidsanställda/vikarier inte får någon sådan information, 

• att frågan endast tas upp när den är aktuell, 

• att det saknas bra rutiner för det, 

• att en del anställs genom "bemanningen" i kommunen och att det då är oklart 
om de får denna information. 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 

15 



Järfälla kommun 
Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor 

2019-11 -05 

Fråga Svar 

Ja Nej Vet ej Ej 
aktuellt 

Har samtliga anställda som under innevarande 87 21 10 
år haft medarbetarsamtal fått frågan om 
bisysslor, enligt bilaga 2 till Handledning för 
medarbetarsamtal inom Järfälla kommun? 

Både bland de som svarat "Nej" och "Ej aktuellt" på denna fråga förekommer det 
kommentarer som anger att medarbetarsamtal ännu ej har genomförts under 
innevarande år. Men det förekommer även svar som anger: 

• att chefen i fråga inte känt till att det ska ingå, 

• att chefen missat det, 

• att enheten använder en egen mall för medarbetarsamtal, 

• att chefen tagit för givet att den anställde själv signalerar en sådan sak, 

• att det ej har prioriterats. 

13 

Det är 49 av de 131 respondenterna som angett att det förekommer bisysslor bland de 
anställda. På frågan om det finns dokumenterade beslut om att godkänna dessa 
bisysslor har de 49 cheferna svarat enligt nedan. 

Fråga Svar 

Ja Nej Vet ej Ej 
aktuellt 

Finns dokumenterade beslut om att godkänna 27 12 8 2 
de bisysslor som ansågs vara förenliga med AB 
och LOA? 

Kommentarer 

Utifrån chefernas svar på de enkätfrågor som presenteras ovan kan vi konstatera att 
det finns brister i följsamhet till gällande rutiner. Enkätsvaren indikerar att den bristande 
följsamheten i vissa fall beror på bristande kunskap om gällande regler/rutiner. 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att kommunstyrelsen och nämnderna måste 
säkerställa att gällande regler efterlevs. Vi menar också att kommunstyrelsen och 
nämnderna måste säkerställa att samtliga medarbetare inom kommunen är medvetna 
om det ansvar som åvilar dem. 
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4 Svar på revisionsfrågorna 
Finns det formellt beslutade styrande dokument (kommunövergripande likaväl 
som verksamhetsspecifika) att förhålla sig till vad gäller att hantera risken för 
oegentlig heter? 

Granskningen visar att det inom kommunen finns styrande dokument att förhålla sig till 
vad gäller att hantera risken för oegentligheter. Dessa bedöms tillräckliga för att arbeta 
på ett förebyggande sätt. Däremot saknas det formellt beslutade styrande dokument 
gällande bisysslor. 

Genomförs ändamålsenliga riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i 
organisationen för oegentligheter? 

Granskningen visar att framförallt kommunstyrelsen genomför riskanalyser för att 
minska riskerna i organisationen för oegentligheter. Vi bedömer dock att samtliga 
nämnder bör bedöma risker för oegentligheter i sina verksamheter. 

Arbetar kommunen på ett proaktivt sätt för att minska risken för oegentligheter? 

I flera olika fora lyfts temat oegentligheter och medarbetare inom kommunen kan på 
flera olika sätt få information kring oegentligheter. Granskningen visar dock att det 
kännedomen och kontrollen av de anställdas bisysslor behöver förbättras. 

Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt? 

Samtliga bisysslor ska anmälas till närmsta chef som i sin tur bedömer den anmälda 
bisysslan utifrån en kommungemensam checklista. Vi kan dock konstatera att det finns 
brister i följsamhet till gällande rutiner. Det visar sig inte minst genom att kommunens 
verksamheter endast har identifierat lite drygt en sjundedel så många bisysslor som vi 
identifierat inom ramen för vår dataanalys. 

Hur har kommunen informerat anställda om möjligheten till så kallad 
"visselblåsning"? 

Enligt kommunens checklista för introduktion av ny medarbetare ska närmsta chef 
under första månaden informera medarbetaren och visat visselblåsarsystemet på 
intranätet. I granskningen har inga tecken tytt på att chefer frångår checklistan för 
introduktion av ny medarbetare. 

I vilken utsträckning har kommunens visselblåsarfunktion använts sedan 
införandet? 

Sedan visselblåsarfunktionen infördes 2014 har 28 ärenden inkommit till kommunen. 
Inget ärende har lett till polisanmälan, ett ärende har utmynnat i disciplinär åtgärd i form 
av skriftlig varning, ett ärende har lett till förändrade rutiner och några ärenden har lett 
till förtydligande samtal med medarbetare. 

Hur hanteras de anmälningar som inkommer via visselblåsarfunktionen? 

Anmälningar i visselblåsarsystemet anonymiseras av ett externt företag och därefter 
ska kommunen bedöma om ärendet ska utredas eller inte. Vid utredning kontaktas 
förvaltningsdirektör för den förvaltning som ärendet berör och personaldirektören och 
kommunjuristen utreder ärendet. Vid de fall ärendet är riktat mot personaldirektören 
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eller kommunjuristen eller om det avser någon i deras närhet ska ärendet överlämnas 
till annan tjänsteperson. 

I granskningen har kartläggning av följande ingått. 

I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer 
och har kommunen haft en affärsrelatlon med dessa? 

I granskningen konstaterar vi att 7 41 personer innehar en eller flera bisysslor. Totalt 
antal förekommande bisysslor uppgår till 911 stycken i sammanlagt 873 företag 
och/eller föreningar som bedriver näringsverksamhet. Av dessa 873 företag/föreningar 
återfinns 27 (3, 1 %) i kommunens leverantörsreskontra under granskningsperioden. 

Har ansvariga konfroll över och kännedom om ovanstående bisysslor? 

Frågan om ansvariga har kontroll över och kännedom om anställdas bisysslor i 
näringsdrivande associationer kan, utifrån vår dataanalys, på sin höjd besvaras med 
delvis. Jämfört med vår dataanalys har kommunens chefer endast identifierat en dryg 
tredjedel så många bisyssleinnehavare och endast en dryg sjundedel så många 
bisysslor som oss. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att kommunens samlade 
kännedom och kontroll på de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. 

Datum som ovan 

Mikael Lind 
Certifierad kommunal revisor 

Max Kollberg 
Verksamhetsrevisor 

Andreas Wendln 
Verksamhetsrevisor 

Delta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar Inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
Informationen i dokumentet. lnformallonen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av delta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos molt~garen regleras t offentllghets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Metod och utgångspunkter 

Metod 

Vår metod har bestått av följande delar: 

• Dokumentgranskning 

• Intervjuer 

• Dataanalys av kommunen erhållet personalregister och leverantörsreskontra 
samt av utdrag från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt 
aktiebolagsregister 

• Enkät ställd till chefer i kommunen 

Följande dokument och anvisningar har granskats: 

• Järfälla kommuns riktlinjer för representation, gåvor, m.m. 

• Järfälla kommuns Inköps- och upphandlingsstrategi 

• Kommunstyrelsens delegationsordning samt kommunstyrelsens förslag till 
reviderad delegationsordning 

• Information om mutor och bestickning , Järfälla kommuns intranät 

• Information om bisyssla, Bisyssla - Järfälla kommuns intranät 

• Anvisning för anmälan om bisyssla 

• Anvisning för beslut om godkänd bisyssla 

• Checklista för utredning och bedömning av bisysslor 

• Checklista för introduktion för ny medarbetare 

• Handledning för medarbetarsamtal inom Järfälla kommun , exempel på frågor i 
medarbetarsamtalet 

• Information Anmäl misstanke om mutor, korruption eller jäv, Järfälla kommuns 
intranät 

• Järfälla kommuns process för anmälan om misstanke om korruption, mutor eller 
jäv och tillhörande information från Järfälla kommuns intranät 

• Utbildningsmaterial avseende arbetsrätt 
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Intervjuer har skett med: 

• Personaldirektör 

• Controller inom kommunstyrelseförvaltningen 

• Barn- och ungdomsdirektör 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 

• Personalkonsult inom kompetensförvaltningen 

• Kultur- och fritidsdirektör 

• Controller inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 

• Socialdirektör 

• Avdelningschef inom socialförvaltningen 

• Personalkonsult inom socialförvaltningen 

• Bygg- och miljödirektör 

• Avdelningschef inom bygg- och miljöförvaltningen 
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