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 Tekniska nämnden 

Yttrande över Kommunrevisionens granskning av 
bisysslor 
Dnr TN 2019/115 
 

Sammanfattning  
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en 
uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen 
hanterar anställdas bisysslor. En övergripande kartläggning av 
bisysslor bland de anställda har genomförts tillsammans med en 
närmre granskning av befintliga rutiner inom kommunstyrelsen, 
socialnämnden och tekniska nämnden. Utifrån granskningen 
rekommenderas samtliga nämnder att  

 Tillse att de anställda löpande informeras om anmälnings-
ansvaret rörande bisysslor, i enlighet med tydliggjorda krav i 
riktlinjer och mallar.  

 Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras 
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2019 
Lunds kommuns revisorers skrivelse, granskning av hantering och 
kontroll av bisysslor, daterad 2018-11-20 
Revisionsrapport, november 2018 

Barnets bästa 
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet. 
 

Ärendet 

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en 
uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen 
hanterar anställdas bisysslor. En övergripande kartläggning av 
bisysslor bland de anställda har genomförts tillsammans med en 
närmre granskning av befintliga rutiner inom kommunstyrelsen, 
socialnämnden och tekniska nämnden. Utifrån gransknings-
resultatet rekommenderas kommunstyrelsen att: 
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 Tillse att nämnderna löpande informerar medarbetare om 
anmälningsansvaret rörande bisysslor 

 Göra systematiska uppföljningar av anställdas bisysslor 

 Utveckla befintliga riktlinjer och mallar med tydliga krav på hur 
anställda ska informeras och när frågan om bisysslor ska 
diskuteras 

Vidare rekommenderas samtliga nämnder att 

 Tillse att de anställda löpande informeras om anmälnings-
ansvaret rörande bisysslor, i enlighet med tydliggjorda krav i 
riktlinjer och mallar.  

 Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras 
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.  
 

Revisionen gjorde granskning 2006 och efter denna kompletterades 
nämndens delegationsordning med två ärenden; beslut om förbud av 
skadlig bisyssla samt beslut om godkännande av bisyssla. Ärendena 
har delegerats till teknisk direktör som i sin tur anmäler 
delegationsbesluten och därmed diarieföres. Vidare kompletterades 
mallen för medarbetarsamtal med frågan om bisyssla förekommer.   

Därmed kan konstateras att de rekommendationer som getts 
nämnderna är uppfyllda. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt 
 
att översända yttrandet till kommunrevisionen och 

kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Heléne Öhrström 
tf teknisk direktör 

 

 
 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 

Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 


