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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat om kommunen har en 
ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
 
Granskningen har berört 732 personer. I vår granskning har vi funnit att 96 av dessa (13,1 %) innehar 
en eller flera bisysslor i näringsdrivande associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 
112 stycken i sammanlagt 106 företag och/eller föreningar som bedriver näringsverksamhet. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kännedomen om förekommande 
bisysslor är bristfällig inom kommunens verksamheter samt att kontrollen och uppföljningen av 
förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig. De rutiner som finns är enligt vår mening i grunden 
ändamålsenliga, dock anser vi att de i vissa avseenden bör utvecklas samt kompletteras med politiskt 
fastställda styrdokument.  
 
Vår bedömning baseras främst på att resultatet av vår dataanalys visar att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig. Med hänsyn tagen till  

a) den tidsperiod som granskningen är avgränsad till, helåret 2019, samt  

b) vilken typ av bisysslor som fångas i vår dataanalys,  

konstaterar vi att kommunen för egen del identifierat 13 av de 96 bisyssleinnehavare som vi 
identifierat, vilket motsvarar 13,5 %. När det gäller antalet bisysslor som innehas av dessa 96 personer 
har kommunen identifierat 13 av de 112 bisysslor som vi identifierat, vilket motsvarar 11,6 %. 
Dataanalysen indikerar också bristande följsamhet till gällande rutiner. 
 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende bisysslor efterlevs.  
• Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren 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. 

• Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende bisysslor 
som sedermera fastställs av fullmäktige.  
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• Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till reglementet. I 

dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att 
betrakta som en bisyssla. 

• Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska återaktualiseras minst en 
gång per år.  

• För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor 
inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt. 

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2020-09-17 och 
beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige 
för kännedom. Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2020-11-30. Av 
yttrandet ska framgå vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när 
åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, 
olof.hammar@tomelilla.se. 
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