
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Magda Gyllenfjell,  
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-05-30 
 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 4 juni 2018 klockan 08:00 i 

Ideboås, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2018-000005  

 

2.  Information om delegation för 

överenskommelse med medarbetare inom 

 

  

Presenteras på sammanträdet 

3.  Information om löneöversyn 2018 

Dnr 2017-000411  

Presenteras på sammanträdet 

4.  Ansökan om kompetensutvecklingsmedsel - 

Äldreomsorgsdagarna 2018 

Dnr 2018-000185  

./. 

5.  Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för 

utbildning Signs of safety 

Dnr 2017-000226  

Förslag till beslut presenteras på 

sammanträdet 

6.  Anta Uppvidinge kommuns riktlinjer och 

rutiner avseende trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier  

Dnr 2018-000184  

./. 

7.  Granskning av bisysslor 

Dnr 2017-000375  

Presenteras på sammanträdet 

8.  Information om riktlinjer för fond till 

personalpolitiska åtgärder 

Dnr 2018-000211  

Presenteras på sammanträdet 

9.  Information om medarbetarundersökning 

utförd 2018 

Dnr 2018-000186  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2018-05-30 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

10.  Diskussion om den psykosociala arbetsmiljön 

i Kommunhuset 

Dnr 27634  

Presenteras på sammanträdet 

11.  Information om incident med hot riktat mot 

tjänsteman från invånare 

 

Dnr 27635  

Presenteras på sammanträdet 

12.  Personalchefen informerar  

Dnr 2017-000029  

 

13.  Övrigt 

Dnr 2018-000006  

 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Nämndssekreterare/Administrativ chef 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 
Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

       

 

§ 53          

Delegation för överenskommelse med medarbetare 
inom  

Kommunstyrelsens beslut 
1  Uppdra åt personalchef att förhandla och teckna överenskommelse med 

ombud tillhörande Akademikerförbundet SSR gällande medarbetare. 

2  Paragrafen förklaras omedelbar justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalchefen har delegation enligt kommunstyrelsens delegationsordning 

att göra överenskommelser med medarbetare för vissa belopp men i detta 

enskilda ärende kan delegationen behöva utökas. Arbetsgivaren har ej 

saklig grund samtidigt som det ej finns framtida förutsättningar 

tillsammans och därav behöver arbetsgivaren göra en överenskommelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (‐), Åke Carlson (C) och Åke Axelsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kent 

Helgesson (‐) med fleras yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet Kent Helgesson (‐) med fleras yrkande.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskott § 10/2018 – Delegation om 

överenskommelse med medarbetare inom .       

Beslutet skickas till 
Personalchefen 

   

 

 



 

Kommunstyrelsens personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10   

Delegation för överenskommelse med medarbetare 
inom  

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt personalchef att förhandla och 

teckna överenskommelse med ombud tillhörande Akademikerförbundet 

SSR gällande medarbetare.            

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef har delegation att göra överenskommelser men i detta 

enskilda ärende kan delegationen behöva utökas. Arbetsgivaren har ej 

saklig grund samtidigt som det ej finns framtida förutsättningar 

tillsammans och därav behöver arbetsgivaren göra en överenskommelse.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta i enlighet med förslag och 

finner utskottet besluta så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse vikarierande personalchef 2018-03-27     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Ansökan om kompetensutvecklingsmedsel - 
Äldreomsorgsdagarna 2018 

Personalkontorets förslag till beslut 

Föreslå personalutskottet att avslå ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

– äldreomsorgsdagarna 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har ansökt om medel för att delta på 

äldreomsorgsdagarna. Personalkontoret bedömer att ansökans innehåll bör 

ingå i ordinarie verksamhets budget. Syftet med 

kompetensutvecklingsmedlen bör vara inriktat mot 

specialkompetensutveckling eller spetskompetens. Personalkontoret 

bedömer att inte syftet uppnås i denna ansökan.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel – äldreomsorgsdagarna 2018  

Tjänsteskrivelse, vik personalchef 2018-05-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Personalchef   

 

 

Vikarierande personalchef 

Göran Hult 

 







 

Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 30 Dnr 2017-000226  

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för 
utbildning Signs of safety 

Personalutskottets beslut 

Avslå ansökan för kompetensutvecklingsmedel gällande utbildningen Signs 

of safety på grund av förbrukade medel år 2017.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skickat in ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

gällande utbildningen Signs of safety. Socialförvaltningen har gjort en 

utredning för att kartlägga nytt arbetssätt inom individ- och familjeomsorg. 

Arbetssättet förväntas uppnå bland annat: 

Lägre sjukfrånvaro  

Färre och kortare placeringar 

Minskade konsultkostnader   

Medarbetare och chefer kan ta initiativ till ansökan om medel. Ansökan 

görs till ansvarig nämnd som vid bifall lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsens personalutskott där beslut om fördelning av medel görs. 

De medel som finns att söka ska stötta kompetensutveckling utöver 

ordinarie verksamhet.                                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf personalchef Göran Hult 2017-06-21 

Protokoll socialnämnden 2017-05-11 § 75 

Utredning från socialförvaltningen 2017-05-30  

Ekonomiska konsekvenser 

Kompetensutvecklingsmedel för år 2017 är förbrukade 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för 
utbildning Signs of safety 

Personalkontorets förslag till beslut 

Föreslå personalutskottet avslå ansökan för kompetensutvecklingsmedel 

gällande utbildningen Signs of safety på grund av förbrukade medel år 

2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skickat in ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

gällande utbildningen Signs of safety. Socialförvaltningen har gjort en 

utredning för att kartlägga nytt arbetssätt inom individ- och familjeomsorg. 

Arbetssättet förväntas uppnå bland annat: 

- Lägre sjukfrånvaro  

- Färre och kortare placeringar 

- Minskade konsultkostnader   

 

Medarbetare och chefer kan ta initiativ till ansökan om medel. Ansökan 

görs till ansvarig nämnd som vid bifall lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsens personalutskott där beslut om fördelning av medel görs. 

De medel som finns att söka ska stötta kompetensutveckling utöver 

ordinarie verksamhet.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf personalchef Göran Hult 2017-06-21 

Protokoll socialnämnden 2017-05-11 § 75 

Utredning från socialförvaltningen 2017-05-30  

Ekonomiska konsekvenser 

Kompetensutvecklingsmedel för år 2017 är förbrukade 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden  

 

Göran Hult 

Tf personalchef  







 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Checklista vid kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

 

1 

 

     2018-05-29 

 

Checklista när medarbetare utsatts för kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 

 

Du som är chef ska förebygga och förhindra att kränkande särbehandling, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier uppstår på arbetsplatsen. Om du får kännedom om att 

sådant förekommer ska du utreda vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta negativa 

beteenden. Utredningsskyldigheten startar i samband med att en anmälan görs eller när du 

får vetskap om att någon känner sig behandlad enligt ovan. 

 

Utred och sätt stopp 

Målsättningen är att snabbt och konfidentiellt se till att kränkningarna upphör.  Ingen 

åtgärd ska vidtas utan att den utsatta medarbetaren informerats. 

 

 Vänta inte med åtgärder utan börja omgående och utgå från den utsatta 

medarbetarens upplevelse.  

 

 Du ska så snabbt och diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt genom att 

intervjua de inblandade samt eventuella vittnen. Tala enskilt med var och en av de 

berörda. Samla in så mycket fakta som möjligt. Inta en objektiv och problemlösande 

hållning. 

 

 Den som utreder får inte själv vara inblandad part i sakfrågan. 

 

 Du ska informera de inblandade om pågående utredning och vilka åtgärder som ska 

vidtas.  

 

 Om det framförs kritik mot en medarbetare bör denne få ta del av denna kritik och få 

möjlighet att sakligt bemöta den.  

 

 Du ska genom utredningen försöka skapa dig en egen bild av vad som har inträffat.  

 

 Om du kommer fram till att trakasserier har förekommit är du skyldig att vidta 

åtgärder för att sätta stopp för dem.  

 

 Ge stöd åt den utsatta medarbetaren och erbjud stödkontakt genom 

företagshälsovården. 

 

 Dokumentera utredningen och åtgärderna.  
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Du som chef ska alltid även göra en tillbuds/arbetsskadeanmälan om kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier förekommer. 
 

Tänk på att:  
 

 Att agera omedelbart så fort du fått kännedom om problemet och utred vad som 

hänt, vänta inte. Kontakta personalkontoret för rådgivning vid behov. 

 Det kan vara svårt att agera och se objektivt på situationer där mobbing och/eller 

trakasserier förekommer. Därför kan det vara lämpligt att söka hjälp hos närmaste 

chef, förvaltningschef, personalchef, personalspecialist och företagshälsovård 

 Skilja på mobbning och personrelaterade tvister 

 Påtala den utsatta medarbetarens skyldighet att medverka till att skapa ett gott 

arbetsklimat om det är uppenbart att hen provocerat fram omgivningens motvilja 

och negativa handlingar. I samband med detta är det viktigt att tänka på att ett 

provokativt beteende kan vara ett tecken på att medarbetaren inte är tillfreds i 

arbetssituationen. 

 Att se att en arbetskamrat behandlas illa och tiga är att delta i kränkningen. 
 

Uppföljning 

 Genomför ett uppföljningssamtal inom en vecka med den drabbade för att kon-

trollera om ytterligare hjälp behövs. 

 

 Följ noga upp den drabbades sjukskrivningsperioder tiden efter händelsen. 

 

 Arbetsledare och skyddsombud gör en genomgång av händelsen och undersöker om 

gällande rutiner följts och om behov att skapa nya rutiner föreligger.  

 



 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Riktlinje kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

 

 2018-05-29 
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Kommunövergripande riktlinje gällande kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

På arbetsplatser inom Uppvidinge kommun ska det råda ett öppet tillåtande klimat, som 

kännetecknas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö.  

 

Vi accepterar inga beteenden som innebär kränkande särbehandling, diskriminering eller 

repressalier som mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier av olika slag. 

 

Varje chef ansvarar för att dessa riktlinjer är kända av medarbetarna. Detta görs lämpligen 

genom att gå igenom riktlinjerna vid arbetsplatsträffar samt genom att initiera diskussioner 

om ovanstående samt hur dessa kan förebyggas. 

Roller och ansvarsfördelning 

Kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är ett allvarligt hot mot 

medarbetarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Det leder också 

till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.  

 

Som chef ansvarar du för att skapa normer som uppmuntrar ett vänligt, öppet och 

respekterande klimat på arbetsplatsen. Samverkan om arbetsmiljön, öppen dialog, 

kommunikation och ärlighet är viktiga delar för att uppnå en god arbetsmiljö. Vid 

trakasserier eller misstankar om trakasserier ska chefen alltid ta kontakt med 

personalkontoret för att diskutera situationen. 

 

Varje medarbetare har en viktig roll i att skapa en god arbetsmiljö. Som medarbetare i 

Uppvidinge kommun ska du aktivt medverka i att skapa ett bra arbetsklimat. Det är alla 

medarbetares ansvar att slå larm till närmaste chef om man upplever att tendenser till 

kränkande särbehandling eller trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Var och en bör 

reflektera över sitt eget agerande och ta ansvar för att andra inte kränks eller utsätts för 

förtryck. I begreppet medarbetare inkluderas även arbetssökande, praktikanter och inhyrd 

arbetskraft. 

Förebyggande åtgärder 

Chefen har nyckelrollen att forma den atmosfär och de normer som ska gälla på 

arbetsplatsen. De bästa förutsättningarna för att uppnå ett bra klimat fås när chefen genom 

sitt agerande skapar delaktighet, förtroende och grund för ömsesidig dialog. För att 

förebygga kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är det viktigt att skapa 
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normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat på arbetsplatsen. Chefen 

måste medverka till att skapa en trygg arbetsmiljö där man kan tala öppet med varandra. En 

bra introduktion ger nya medarbetare möjlighet att på ett bra sätt finna sig till rätta på 

arbetsplatsen. Medarbetarna ska medvetandegöras om att arbetsgivaren aldrig accepterar 

kränkande särbehandling samt om de påföljder som kränkande särbehandling kan utmynna 

i. Medarbetarsamtal är viktiga för att förebygga och fånga upp signaler om kränkande 

särbehandling.  

Säg ifrån 

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. Det gäller oavsett om den som 

trakasserar är en medarbetare eller chef. Din upplevelse är alltid din egen och dina gränser 

har betydelse när man avgör om det är fråga om en kränkning.  

 

Om du upplever dig kränkt eller trakasserad är det viktigt att du klargör för den som 

trakasserar dig att du inte accepterar det du utsätts för. Det kan ske muntligt, skriftligt eller 

med hjälp av någon du har förtroende för. Har det ingen effekt ska du anmäla till din chef. 

Anmälan gör du muntligt eller skriftligt. Är det din chef som kränker eller trakasserar dig 

vänder du dig till en högre chef, förvaltningschef, personalkontoret eller den kontaktperson 

som förvaltningen utsett.  

 

Skildra händelseförloppet som varit, anteckna när, var och hur. Detta är viktigt för den 

fortsatta processen. Ta gärna kontakt med ditt fackförbund eller personalkontoret om du vill 

prata kring trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier som du har sett eller 

upplevt. 

Utredningsskyldighet 

Ansvaret för att åtgärder vidtas ligger på närmaste chef/arbetsledare.  

Chefen har ansvar för att förebygga och förhindra att kränkande särbehandling och 

trakasserier uppstår på arbetsplatsen. Om chefen får reda på att sådant förekommer ska 

chefen utreda vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta negativa beteenden. Det 

innebär att så fort chefen får en anmälan eller vetskap om att någon känner sig trakasserad, 

kränkt, diskriminerad eller varit med om repressalier startar utredningsskyldigheten.  

 

Målsättningen är att snabbt och konfidentiellt se till att kränkningarna upphör.  Ingen 

åtgärd ska vidtas utan att den utsatta medarbetaren informerats. I Checklista för åtgärder när 

medarbetare utsatts för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

eller repressalier finns beskrivet hur utredningen ska gå till. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren kan vidta olika åtgärder. I första hand kan det vara fråga om tillsägelser och 

uppmaningar att ändra beteende och kommunikation. Därefter kan det handla om 

kraftigare åtgärder, såsom varning, omplacering eller vid allvarliga fall uppsägning. Detta 

är bedömningar som görs utifrån arbetsrätt. Kontakta personalkontoret för stöd.  
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Om utredningsskyldigheten inte fullgörs 

Du som anser att arbetsgivaren inte har utrett trakasserier, repressalier eller förhindrat 

fortsatta trakasserier kan anmäla brister i utredningsskyldigheten till ditt fackförbund eller 

direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om du inte är fackligt ansluten.  

Om du blivit utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis mobbning, kan du vända dig 

till ditt fackförbund som kan påtala brister för arbetsgivaren alternativt göra en anmälan till 

Arbetsmiljöverket (AV).  
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Tillsyn av Uppvidinge kommuns riktlinjer och rutiner 
avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier  

Personalkontorets förslag till beslut 

Förslå personalutskottet föreslå kommunstyrelsen anta Riktlinje gällande 

kränkning, diskriminering, olika trakasserier och repressalier.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskrimineringsombudsmannen har genomfört tillsyn av Uppvidinge 

kommuns riktlinjer avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier. Diskrimineringsombudsmannen framhåller att befintlig 

riktlinje ”kränkande särbehandling och diskriminering” bör kompletteras. 

Befintlig riktlinje har därför reviderats enligt 

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer. Se bifogat dokument.    

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

 Riktlinje gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Vik personalchef  

Diskrimineringsombudsmannen      

 

 

Vikarierande personalchef 

Göran Hult 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-08 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 69 Dnr 2017-000375  

Kl. 09:15 - Granskning av bisysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen informeras om 

medarbetares bisysslor.  

2. Samt inom ramen för interkontrollarbetet kontrollera om otillbörliga 

inköp sker av näringsverksamheter där medarbetare kan ha ekonomiska 

intressen. 

3. Kommunstyrelsen har tagit emot och läst granskningsrapporten och 

överlämnar där med svar om de åtgärder som vitagits som beskrivs i 

tjänsteskrivelsen.              

Sammanfattning av ärendet 

Vikarierande personalchef redogör för ärendet.  

Kommunstyrelsen har tillsett att den pågående granskningen av 

medarbetares bisysslor fortsätter planenligt. En översyn av riktlinjerna är 

genomförd och numera ingår att ta upp frågan om bisyssla på intervju vid 

rekrytering. Blankett att redovisa eventuell bisyssla är framtagen och ingår 

vid tillsättning av tjänst. Att redovisa bisyssla ingår även i materialet 

checklista till alla nyanställda. 

Hittills har det inkommit 536 blanketter gällande bisysslor, varav 116 har 

godkända bisysslor. Insamlingen fortgår att få in blanketter från alla 

tillsvidare anställda medarbetare och beräknas vara klart hösten 2018.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Carlson (C) tilläggsyrkande: Kommunstyrelsen har tagit emot och läst 

granskningsrapporten och överlämnar där med svar om de åtgärder som 

vitagits som beskrivs i tjänsteskrivelsen.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan godkänna förslag till beslut med 

tilläggsyrkande från Åke Carlson (C) och finner styrelsen besluta så.                  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, vikarieran de personalchef  

   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2018-05-08 
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Beslutet skickas till 

Vikarierande personalchef  

Samtliga nämnder  

Revisionen 
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Granskning av bisysslor 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen och nämnderna att besluta att årligen informeras 

om medarbetares bisysslor. Samt inom ramen för interkontrollarbetet 

kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där 

medarbetare kan ha ekonomiska intressen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tillsett att den pågående granskningen av 

medarbetares bisysslor fortsätter planenligt. En översyn av riktlinjerna är 

genomförd och numera ingår att ta upp frågan om bisyssla på intervju vid 

rekrytering. Blankett att redovisa eventuell bisyssla är framtagen och ingår 

vid tillsättning av tjänst. Att redovisa bisyssla ingår även i materialet 

checklista till alla nyanställda. 

Hittills har det inkommit 536 blanketter gällande bisysslor, varav 116 har 

godkända bisysslor. Insamlingen fortgår att få in blanketter från alla 

tillsvidare anställda medarbetare och beräknas vara klart hösten 2018.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas vid sidan av arbetet 

och som inte kan hänföras till privatlivet. De bisysslor som kan klassas som otillåtna bi-

sysslor kan delas in i tre kategorier, förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurre-

rande bisysslor. 

I lagen om offentlig anställning (LOA) framgår bland annat att en arbetstagare inte får ha 

någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba för-

troendet för hans/hennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet. 

I AB 17 (Allmänna bestämmelser) 3 kap. § 8 anges att arbetstagare på begäran ska anmäla 

bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bi-

sysslan. Det framgår också att arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren fin-

ner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet 

som konkurrerar med arbetsgivarens. 

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner 

finns i kommunallagen (6 kap. 24-27 § §). Reglerna talar om när en anställd eller förtro-

endevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan 

ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på nå-

got sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, 

utan gäller även den som bereder ett ärende. 

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys önskar revisorerna genomföra en 

granskning av bisysslor. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: 

Har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden tillräcklig intern kontroll avseende anställas bisysslor? 

1.3. Revisionskriterier 
 LOA (Lagen om offentlig anställning) 

 AB 17 (Allmänna bestämmelser) 

 Uppvidinge kommuns egna riktlinjer/styrdokument 

 Kommunallagen  

 

1.4. Kontrollmål 
Granskningens revisionsfråga besvaras utifrån följande kontrollmål: 

 I vilken utsträckning förekommer att anställda i kommunen har bisysslor? 



Granskning av bisysslor 
 

Oktober 2017     3 av 13 
Uppvidinge kommun 
PwC 

 

 Vilken kännedom/kontroll har kommunens styrelse och nämnder om i vilken 
utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda? 

 I vilken utsträckning förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter 
som bedriver affärer med Uppvidinge kommun? 

 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, social-

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Förekomsten av bisysslor bland samtliga 

tillsvidareanställda inom kommunen kommer att granskas. Matchningen av bisysslor av-

gränsas till bisyssla som är näringsverksamhet. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom att frågor ställts till personalchef, t.f. personalchef, 

ekonomichef och avdelningschef för IT- och informationsavdelningen. Frågorna har be-

rört bl.a. kontroller av anställdas bisysslor. En matchning har skett mot Bolagsverkets 

register för att identifiera anställdas bisysslor inom näringsverksamheter. Därutöver har 

de anställdas bisysslor som framkommit i Bolagsverkets register matchas mot kommu-

nens leverantörsregister där stickprovskontroller av verifikationer och avtal har genom-

förts. 

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning av t.f. personalchef och ekonomi-

chef. 
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2. Regelverk 

2.1. Allmänna bestämmelser och Lagen om offentlig 
anställning 

Enligt Allmänna Bestämmelser, AB framgår i 3 kap. § 8 följande: arbetstagare ska på be-
gäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för be-
dömning av bisysslan. 
 
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan: 

a) verka hindrande för arbetsuppgifterna,  

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. 
 

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla. 

Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 framgår följande: ”en arbetstagare får 
inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan 
rubba förtroendet för hans 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. Vidare framgår att en arbetstagare på arbetsgivarens 
begäran ska lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma ar-
betstagarens bisysslor. 

En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med första stycket ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslu-
tet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

2.2. Uppvidinge kommuns riktlinjer 
Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för bisyssla Uppvidinge kommun 2009-02-03    

§ 9. Till riktlinjerna finns två bilagor i form av blankett för anmälan av bisyssla samt 

checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet1 

Av riktlinjerna framgår inledningsvis allmän information om bisysslor med hänvisning till 

bl.a. Allmänna bestämmelser och LOA. Det finns sedan ett avsnitt kring policy där det 

anges att en anställd aldrig får utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för denna 

opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Anställda får inte utöva 

verksamhet som konkurrerar med kommunens. Anställda får inte heller ha en bisyssla 

som påverkar den fysiska eller psykiska förmågan att utföra sina arbetsuppgifter. För 

kommunens anställda gäller i övrigt att den egna arbetsgivarens verksamhet och intresse 

alltid ska ges första prioritet. Bisysslor kan utövas i viss omfattning, men inte i sådan om-

fattning att den inverkar menligt på huvudverksamheten. 

                                                             
1 Hämtad från SKL:s cirkulär 2002:5. 
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Det finns även ett avsnitt kring rutin för handläggning av bisysslor där det bl.a. framgår 

att varje chef ansvarar för att information om bisyssla ges i samband med introduktion av 

nyanställd samt att frågan om bisyssla tas upp med anställda t.ex. vid det årliga medarbe-

tarsamtalet. Varje förvaltning ansvarar för att i förekommande fall begära in uppgifter om 

bisyssla och att ha en förteckning över anställdas bisysslor. Det framgår även att vid an-

mälan om bisyssla gäller bl.a. följande: 

1. Anmälan om bisyssla sker individuellt på avsedd blankett och lämnas in till närm-

aste chef. Anmälan ska innehålla: 

- typ av syssla 

- typ av verksamhet, företag (i förekommande fall organisationsnummer) 

- omfattning av syssla i tid, förläggning, ev. tjänstledighet 

- övrig information av vikt för arbetsgivaren 

2. Beslut om bisyssla fattas av förvaltningschef. 

3. Blanketten Anmälan om bisyssla skickas till personalavdelningen för förvaring i 

personakten. 

Riktlinjerna avslutas med ett avsnitt avseende tillämpningsanvisningar. Där framgår bl.a. 

att ledarskap i kommunen kräver fullt engagemang och bisysslor är i allmänhet inte fören-

ligt med sådant uppdrag. Anställda i övrigt får ha eller åta sig en bisyssla. Detta under 

förutsättning att bisysslan inte verkar hindrande på arbetet hos kommunen, vare sig vad 

gäller omfattning eller tidsmässig förläggning. Bisysslan får inte heller vara förtroende-

skadlig eller omfatta verksamhet som bedöms konkurrera med kommunens.  

En anställd i kommunen kan i princip inte ha bisysslor såsom uppdrag åt kommunen. Det 

är därför inte tillåtet för anställda i kommunen att som egen företagare ha bisysslor åt 

kommunen inom det egna yrkesområdet. Den som för kommunens räkning engage-

rar/anställer någon har skyldighet att kontrollera om personen har anställning i kommu-

nen. Även om den anställde har en tillåten bisyssla kan det i vissa fall vara olämpligt att 

anlita arbetstagaren. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Nedan presenteras de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 

kontrollmål. 

3.1. I vilken utsträckning förekommer att anställda i 

kommunen har bisysslor? 

3.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av kommunens personaladministrativa system där antalet tillsvidarean-

ställda per den 27 april 2017 uppgick till 770 personer. Dessa har sedan kontrollerats 

gentemot Bolagsverkets näringsregister. Vi har fått fram 106 registreringar i näringsre-

gistret, som fördelas på de olika förvaltningarna enligt nedanstående tabell. Några perso-

ner är registrerade mer än en gång till följd att de är engagerade i mer än en organisation. 

Efter justering av detta blir det totalt 82 tillsvidareanställda som förekommer i registret, 

vilket innebär att 10,6 % av de tillsvidareanställda i Uppvidinge kommun har en eller flera 

registreringar i Bolagsverkets näringsregister.  

Tabell 1: Antal registreringar/förvaltning i näringsregistret 

Förvaltning Antal registreringar Antal anställda med 

registreringar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 44 33 

Kommunledningsförvaltningen 42 38 

Socialförvaltningen 20 11 

Totalt 106 82 

Källa: Bolagsverket 

Tabell 1 ovan visar hur många registreringar/träffar som finns per förvaltning och totalt 

för kommunen. Den visar även hur många personer inom respektive förvaltning och i hela 

kommunen som är registrerade i någon organisation.  

 

 

 

 

 

 



Granskning av bisysslor 
 

Oktober 2017     7 av 13 
Uppvidinge kommun 
PwC 

 

Tabell 2: Registreringar/funktion 

Registrering/engagemang Antal 

BO - Bolagsman2 7 
EFT - Extern firmatecknare3 1 
EVD – Extern verkställande direktör4 1 
IN - Innehavare 14 
LE - Styrelseledamot 33 
OF - Ordförande 2 
PO - Prokurist5 1 
REV- Revisor 2 
SU - Styrelsesuppleant 47 
VD - Verkställande direktör 3 
VVD - Vice verkställande direktör 1 
Totalt 112 

Källa: Bolagsverket 

I tabell 2 redovisas de funktioner som de anställda har i de olika organisationerna som de 

är registrerade i och antal registreringar. I de register som erhållits från Bolagsverket går 

det för varje träff att utläsa vilken sorts funktion den anställde har. En del anställda har 

mer än en funktion i samma bisyssla/registrering, därav att det totala antalet funktioner 

är fler än antalet registreringar. De engagemang som förekommer inom kommunen och 

som är av näringskaraktär sker inom varierande områden. T.ex. finns det engagemang 

som avser styrelseuppdrag och innehavare av näringsverksamhet.  

3.1.2. Bedömning 

Utifrån genomförd matchning gentemot Bolagsverkets näringsregister konstaterar vi att 

det förekommer anställda med bisysslor av näringskaraktär i Uppvidinge kommun. Totalt 

förkom 106 registreringar som berör 82 tillsvidareanställda, vilket innebär att 10,6 % av 

kommunens tillsvidareanställda har en eller flera registreringar.  

3.2. Vilken kännedom/kontroll har kommunens 
styrelse och nämnder om i vilken utsträckning som 
bisysslor förekommer bland de anställda? 

3.2.1. Iakttagelser 

I enlighet med kommunens riktlinjer för bisyssla är det varje chefs ansvar att information 

om bisyssla ges i samband med introduktion av nyanställd samt att frågan om bisyssla tas 

upp med anställda t.ex. vid det årliga medarbetarsamtalet. Enligt intervju ska så ske och 

medarbetarsamtalsmallen innehåller en punkt avseende bisysslor. Det finns ingen gene-

rell rutin kring att ta upp bisysslor vid rekrytering. Då en bisyssla identifieras ska den do-

kumenteras på blanketten Anmälan om bisyssla och förvaras i personakten på perso-

nalavdelningen. 

                                                             
2 Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen 
personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. 
3 Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. 
Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). 
4 En verkställande direktör (VD) är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En verkställande 
direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant kallas ibland för extern verkställande direktör.  
5 Någon som kan företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet som du ger en handelsfullmakt – en prokura. Perso-
nen som företräder dig kallas prokurist. En prokura kan du även ge till en juridisk person. 
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Vi har i vår granskning genomfört en stickprovskontroll av om det finns upprättade blan-

ketter för de engagemang som framkommit via matchningen mot Bolagsverkets närings-

register (som redovisas under avsnitt 3.1.1). Vi har totalt stickprovsgranskat 12 anställda 

med registrerade engagemang hos Bolagsverket som berör 14 engagemang. Först kontrol-

lerades 10 anställda. Då det saknades upprättad blankett för samtliga, kontrollerades yt-

terligare 2 anställda med ett respektive tre registrerade engagemang hos Bolagsverket. 

Även för dessa saknades upprättade blanketter i deras personakter.  

Vi har i vår granskning gett personalavdelningen i uppdrag att gå igenom samtliga an-

ställda med registrerade engagemang hos Bolagsverket där vi bl.a. bad dem kontrollera 

om det finns upprättade blanketter avseende Anmälan om bisyssla som förvaras i per-

sonakterna. Vi frågade även om engagemangen var kända och om det fanns några bisyss-

lor som stred mot gällande regelverk. Personalavdelningen har i sin tur kontaktat berörda 

chefer vid behov. 

Enligt uppgift fanns det upprättade blanketter för max 10 av de registrerade engage-

mangen, d.v.s. mindre än 10 % av totalt antal registreringar. Övriga registreringar fanns 

inte dokumenterade och var inte kända. I samband med vår granskning har personalav-

delningen inlett ett arbete med att gå igenom registreringarna och tillse att dessa finns 

dokumenterade på blanketten Anmälan om bisyssla. Vid granskningens slutförande upp-

gavs att 78 engagemang hade dokumenterats och att det för 6 engagemang ännu inte finns 

fullständiga uppgifter för att bedöma bisysslorna. De har även gjort en bedömning av vilka 

av de 78 engagemangen som är att betrakta som bisyssla. För de engagemang som hitin-

tills gåtts igenom har personalavdelningen tillsammans med berörda chefer bedömt att 

det inte finns bisysslor som strider mot gällande regelverk. För övriga 22 engagemang 

lämnas ingen uppgift.  

Det finns inte någon upprättad förteckning avseende anställdas bisysslor varken centralt 

eller för respektive förvaltning. Kommunens riktlinjer för bisyssla anger att varje förvalt-

ning ansvarar för att ha en förteckning över anställdas bisysslor. Enligt t.f. personalchef 

kommer förteckningar att upprättas i samband med pågående översyn av bisysslor. Vi-

dare har personalavdelningen, enligt uppgift, skickat uppmaning till samtliga chefer i 

kommunen att ta upp bisysslor som en punkt på arbetsplatsträffar samt dela ut blanketten 

för bisyssla till nyanställda. Information har även lagts ut på kommunens intranät att alla 

medarbetare är skyldiga att anmäla bisyssla. 

I Uppvidinge kommun är det kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet för kom-

munchef, förvaltningschefer och övrig personal inom kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde. I övrigt är respektive nämnd anställningsmyndighet över personalen inom sina 

verksamhetsområden. I kommunstyrelsens delegationsordning finns Beslut i fråga om 

bisyssla rätt att utöva bisyssla delegerat till förvaltningschef. I kommunstyrelsens dele-

gationsordning anges även att det gäller för samtliga förvaltningar. I nämndernas delegat-

ionsordningar finns inte bisysslor delegerat. Enligt intervju pågår det en revidering av 

samtliga delegationsordningar. Bl.a. uppges att delegeringen avseende bisysslor i kom-

munstyrelsens delegationsordning kommer att revideras. Kommunstyrelsen har inte in-

formerats systematisk och det finns inga dokumenterade rutiner avseende att kommun-

styrelsen och nämnderna ska informeras om anställdas bisysslor.  
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3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att merparten av 

registreringarna hos Bolagsverket/de bedömda bisysslorna inte var kända före vår 

granskning. Det visar att kommunens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs avseende bl.a. 

att blanketten Anmälan av bisyssla och förteckningar ska upprättas. 

Vidare bedömer vi att det har saknats ett systematiskt arbetssätt kring att kommunstyrel-

sen och nämnderna informeras om de anställdas bisysslor.  

Även om personalavdelningen tillsammans med förvaltningarna i dagsläget har gjort be-

dömningen att inga av de anställdas bisysslor är hindrande, konkurrerande eller förtroen-

deskadliga, är det viktigt att fortsättningsvis följa upp och dokumentera de anställdas bi-

sysslor. Då samtliga registreringar som framkom vid matchningen mot Bolagsverkets re-

gister inte bedömts och dokumenterats anser vi att kommunstyrelsen och nämnderna bör 

tillse att så sker.  

Ovanstående visar på en bristande intern kontroll. 

3.3. I vilken utsträckning förekommer att anställda 
har engagemang i näringsverksamheter som bedri-
ver affärer med Uppvidinge kommun? 

3.3.1. Iakttagelser 

Vi har genomfört en granskning av kommunens leverantörsregister för perioden 2016-01-

01 – 2017-03-31, där vi kontrollerat organisationsnummer och leverantörsnamn i kom-

munens leverantörsregister mot träffarna i Bolagsverkets näringsregister för tillsvidarean-

ställda.  

 
Tabell 3: Inköp/utbetalningar  

Anställd Organisation/ 
Registrering 

Funktion Totala belopp 
inkl. moms 

1 A SU 49 975 921 kr 
2, 3 B LE/LE 4 218 631 kr 

4 C REV 50 000 kr 
5 D SU 260 103 kr 
6 E LE och VD 5 255 kr 
7 F IN 8 000 kr 
8 G SU 58 781 kr 
9 H SU 26 126 kr 

10 I SU 266 526 kr 
11 J LE 8 666 650 kr 
12 K SU 80 730 kr 
13 L BO 83 050 kr 

14, 15 M LE/SU 5 000 kr 
16 N LE 183 125 kr 

17, 18, 19 O SU/SU/LE 45 921 kr 
20 P SU 315 657 kr 

20 anställda 16 st - 69 933 819 kr 
Källa: Bolagsverket och kommunens leverantörsregister 
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I tabell 3, kolumn 1 och 2, redovisas de anställda och organisationer som har en registre-

ring i Bolagsverkets näringsregister och som det framkommit att kommunen gör affärer 

med. Av kolumn 3 framgår den funktion som den anställde har i respektive organisation6 

och av kolumn 4 framgår det totala beloppet7 som kommunen gjort inköp alternativt utbe-

talningar till under granskningsperioden.  

 

Det förekommer totalt 16 träffar/organisationer som berör 20 anställda, d.v.s. det finns 

anställda som är engagerade i samma organisation. Det totala beloppet uppgår till 69 933 

819 kr. Som exempel är anställd nr 6 registrerad som styrelseledamot och VD i organisat-

ion E där kommunen gjort inköp för 5 255 kr under granskningsperioden.  

 

I granskningen har vi även gjort stickprovskontroller av 41 verifikationer där vi kontrolle-

rat att det inte är den anställde, vilken har det ekonomiska intresset, som attesterat faktu-

ran. Granskningen visar att detta inte har förekommit. Stickprovsgranskningen visar att 

ca hälften av bisysslornas/engagemangens innehavare arbetar inom samma förvaltning 

som flera inköp har gjorts ifrån. I övrigt har vi särskilt noterat att: 

 Organisation A avser Aktiebolaget Uppvidingehus som är kommunens bostadsbo-

lag.  

 Stickproven avseende organisation B Alstermo Utvecklings AB avser lokalhyror.  

 Stickprovet för organisation F avser konsultarvode avseende lärlingsutbildning. 

 Vid stickprovsgranskningen avseende organisation G konstaterades att ett av 

stickproven inte avser organisation G utan ett annat företag, vilket innebär att fak-

turan felkonterats. Enligt uppgift har anteckning lämnats i fakturahanteringssy-

stemet där det framgår att det är fel leverantör. Fakturan har ändå attesterats och 

betalats. Vid uppföljning med kommunens ekonomichef konstateras att ytterligare 

en faktura bland framkomna transaktioner hanterats på samma sätt. Betalning 

sker till ett factoringföretag som har de båda företagen som kund och det är 

samma bankgironummer. Vid ankomstregistrering ska rätt leverantörsnamn väl-

jas, vilket inte uppmärksammats av den som har ankomstregistrerat fakturorna. 

Beloppen på de två felkonterade fakturorna har ej inkluderats i beloppen i tabell 3.  

 Stickproven avseende organisationerna I, J8, M och O avser bl.a. driftbidrag från 

kommunen, ersättningar, hyra och bidrag. 

 Stickproven för organisation N avsåg kulturarrangemang. 

 I övrigt avsåg stickproven diverse inköp av varor och tjänster.  

Vi har därutöver gjort en kontroll mot avtalsregistret för 4 av de organisationer som 

kommunen gjort inköp ifrån. Kontrollen har genomförts tillsammans med avdelningschef 

på IT- och informationsavdelningen samt ekonomichef. Granskningen visar att det för 

urvalet inte finns några avtal/ramavtal i kommunens centrala avtalsregister. Enligt avdel-

                                                             
6 Förklaring till funktionerna finns i tabell 2 på sidan 7. 
7 Beloppen är inkl. moms. 
8 Avser Fria 48:an Ekonomisk förening. 
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ningschefen kan det vara så att verksamheterna kan ha gjort egna avtal som finns på re-

spektive verksamhet som då inte syns centralt. Vi har i vår granskning inte kontrollerat 

om verksamheterna har slutit egna avtal.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att det förekom-

mer ett antal anställda som har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer 

med Uppvidinge kommun där det inte funnits en medvetenhet om förhållandena. Vår 

granskning visar att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp 

inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.  

Vi anser att det inte är tillfredställande att fakturor har attesterats trots att fakturorna var 

felkonterade och att det fanns en medvetenhet kring detta. Det visar på att de kontroll-

moment som ska utföras i samband med attestmomentet inte genomförts och att kom-

munens attestreglemente därmed inte efterföljts.  

Vi anser även att det inte är tillfredställande att det saknas centralt registrerade avtal.  

Ovanstående visar på en bristande intern kontroll. 
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4. Bedömningar 

4.1. Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte har en tillräcklig intern 

kontroll avseende anställdas bisysslor.  

Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer, men att vår granskning visar på att 

dessa inte har efterföljts avseende bl.a. att blanketten Anmälan av bisyssla samt förteck-

ningar inte upprättas. Resultatet av vår granskning tyder även på att bisysslor inte disku-

teras vid introduktion av nyanställda samt vid t.ex. medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna 

ska så ske.  

Vi grundar även vår bedömning på att merparten av registreringarna i Bolagsverkets nä-

ringsregister/de bedömda bisysslorna inte var känna före vår granskning. Det saknas ett 

systematiskt arbetssätt kring att kommunstyrelsen och nämnderna informeras om de an-

ställdas bisysslor. 

Därutöver grundar vi vår bedömning på att det förekommer ett antal anställda som har 

engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Uppvidinge kommun, där 

det inte funnits en medvetenhet om förhållandena. Det saknas tillräckliga rutiner för att 

kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha 

ekonomiska intressent. Vi anser även att det inte är tillfredställande att det saknas 

centralt registrerade avtal med stickprovsgranskade leverantörer.  

I övrigt ser vi positivt på att personalavdelningen, i samband med vår granskning, inletts 

en översyn av anställdas bisysslor.  

4.2. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

I vilken utsträckning förekom-

mer att anställda i kommunen 

har bisysslor? 

Ej bedömt 

Utifrån genomförd matchning gentemot Bo-

lagsverkets näringsregister konstaterar vi att 

det förekommer anställda med bisysslor av 

näringskaraktär i Uppvidinge kommun. Totalt 

förkom 106 registreringar som berör 82 tillsvi-

dareanställda, vilket innebär att 10,6 % av 

kommunens tillsvidareanställda har en eller 

flera registreringar.  

Vilken kännedom/kontroll har 

kommunens styrelse och nämn-

der om i vilken utsträckning som 

bisysslor förekommer bland de 

anställda? 

Ej uppfyllt  

Merparten av registreringarna hos Bolagsver-

ket och de bedömda bisysslorna inte var kända 

före vår granskning. Detta visar att kommu-

nens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs avse-
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ende bl.a. att blanketten Anmälan av bisyssla 

och förteckningar ska upprättas, men att så 

inte sker.  

Det saknas även ett systematiskt arbetssätt 

kring att kommunstyrelsen och nämnderna 

informeras om de anställdas bisysslor.  

I vilken utsträckning förekom-

mer att anställda har engage-

mang i näringsverksamheter 

som bedriver affärer med Upp-

vidinge kommun? 

Ej uppfyllt 

Det förekommer ett antal anställda som har 

engagemang i näringsverksamheter som be-

driver affärer med Uppvidinge kommun där 

det inte funnits en medvetenhet om förhållan-

dena. Det saknas även tillräckliga rutiner för 

att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker 

av näringsverksamheter där anställda kan ha 

ekonomiska intressen. Likaså saknas det 

centralt registrerade avtal med stickprovs-

granskade leverantörer. 

  

4.3. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden att vidta följande åtgärder: 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att pågående översyn av anställdas bi-

sysslor fullföljs och dokumenteras. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär 

bör beaktas som t.ex. dubbla anställningar.  

 

 Kommunstyrelsen bör göra en översyn av nuvarande riktlinjer för bisyssla i sam-

band med pågående översyn av anställdas bisysslor och delegationsordningar. 

Kommunstyrelsen bör överväga att riktlinjerna revideras med att bisysslor disku-

teras även vid rekryteringstillfället.  

 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör årligen informeras om anställdas bisysslor. 
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete 
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan 
ha ekonomiska intressen.  

2017-10-23   

   

Pär Sturesson 

Uppdragsledare 

 

 Anna Hilmarsson 

Projektledare 
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Medarbetarundersökning utförd 2018 

Personalkontorets förslag till beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

I våras tog 67 % av Uppvidinge kommuns medarbetare chansen att vara 

med och påverka arbetsmiljön genom att besvara 

medarbetarundersökningen, vilken genomförs vartannat år och vänder sig 

till alla medarbetare som har varit anställda i minst ett halvår. Sju enheter 

uppnådde 100 % svarsfrekvens och är därmed med i utlottningen av 5 000 

kr till en gemensam friskvårdsaktivitet. 

Undersökningen innefattar ledarskap, styrning, motivation, psykisk och 

social arbetsmiljö och kränkande särbehandling. Nytt för i år är att 

undersökningen har utökats med frågor om mångfald samt ett par frågor 

för medarbetare som arbetar deltid. Anledning till utökningen är att 

Uppvidinge kommun har startat ett mångfaldsarbete, Uppvidinge för alla, 

samt inlett arbete med heltid som norm. 

En del i undersökningen, Hälsokorset, genomförs årligen och visar hur 

medarbetarna skattar sitt upplevda hälsa. 61 % upplever att de är friska och 

känner välbefinnande, en siffra som var 65 % föregående år. En del av 

resultatet visar att arbetet känns meningsfullt och att man känner sig trygg, 

får stöd och trivs med sina arbetskamrater. Ett något förbättrat resultat 

gentemot senaste mätningen är sannolikheten att medarbetarna skulle 

rekommendera Uppvidinge kommun som arbetsgivare. 

Resultatet ger ett bra underlag för att arbeta vidare med såväl de delar som 

fungerar väl som de som behöver utvecklas. 
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