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2020-02-05 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/758 

Granskning av oegentligheter och bisysslor – yttrande till 
kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrandet över revisionsrapport om oegentligheter och bisysslor godkänns.

Ärendet i korthet 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete för att 

förebygga oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas bisysslor. 

Granskningen visar att det finns en struktur och formellt beslutade styrande 

dokument att förhålla sig till. Samtidigt visar granskningen att kontroll och 

kännedom om bisysslor i näringsdrivande associationer inte sker på ett 

ändamålsenligt sätt. Vidare brister kännedomen om förekommande bisysslor samt 

även följsamheten till gällande rutiner. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-05

2. Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av

anställdas bisysslor – yttrande till kommunrevisionen

3. Missiv – Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av

anställdas bisysslor

4. Revisionsrapport – Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt

kontroll av anställdas bisysslor

Bakgrund 

På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG genomfört en granskning av 

kommunens arbete för att förebygga oegentligheter inklusive kontroll och 

bedömning av anställdas bisysslor. 
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Granskningen visar att det finns en struktur och formellt beslutade styrande 

dokument att förhålla sig till. Samtidigt visar granskningen att kontroll och 

kännedom om bisysslor i näringsdrivande associationer inte sker på ett 

ändamålsenligt sätt. Vidare brister kännedomen om förekommande bisysslor samt 

även följsamheten till gällande rutiner. KPMG konstaterar även att kommunen, enligt 

deras mening, saknar tydlig formell styrning vad gäller bisysslor i och med att de 

styrdokument som finns endast är interna rutiner framtagna på tjänstemannanivå. I 

sin dataanalys har de funnit exempel på bisyssla där det enligt deras mening inte kan 

uteslutas att bisysslan inte är förenlig med vare sig gällande kollektivavtal eller 

kommunens egna rutiner. 

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

barn. 

 

 
Företagskonsekvensanalys 

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att yttrandet över oegentligheter 

och bisysslor inte påverkar det lokala näringslivet. 

 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Oegentligheter i sig kan innebära ekonomiska konsekvenser. Att följa 

rekommendationerna som revisorerna har lämnat innebär inget behov av finansiering 

av åtgärderna.  

 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över oegentligheter och bisysslor 

godkänns.  

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör 
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