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Yttrande till kommunrevisionen avseende
uppföljande granskning av bisysslor inom
Lunds kommun
Dnr KU 2018/0450

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en
uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen
hanterar anställdas bisysslor. En övergripande kartläggning av
bisysslor bland de anställda har genomförts tillsammans med en
närmare granskning av befintliga rutiner inom kommunstyrelsen,
socialnämnden och tekniska nämnden. Granskningen visar att
befintliga riktlinjer har förtydligats sedan den senaste granskningen,
att det förekommer brister i dokumentationen av bisysslor och att
det behövs utbildningsinsatser kring det anmälningskrav, som
föreligger avseende bisysslor.
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har därför beslutat
att:





tydliggöra medarbetarinformationen om vilka riktlinjer som
gäller för medarbetare med bisysslor
under våren 2019 diskutera hur medarbetare ska agera vid
misstänkt intressekonflikt på förvaltningens gemensamma
chefsmöten
ge samtliga chefer i uppdrag att under våren 2019, med stöd
från förvaltningsledningen, ta upp frågan på sina respektive
arbetsplatsträffar
revidera befintlig rutin för att säkerställa att samtliga
ansökningar om bisysslor diarieförs

Med anledning av granskningen har kommunrevisionen framställt
önskemål om att alla nämnder ska inkomma med svar på vilka
åtgärder, som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Åtgärdsredovisningen ska vara kommunrevisionen tillhanda senast
den 21 januari 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2019
Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av hantering
och kontroll av bisysslor, inkommet den 27 november 2018
Rapport från Ernst & Young AB avseende granskning av hantering
och kontroll av bisysslor, inkommen den 27 november 2018
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att paragrafen ska justeras omedelbart
samt bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att paragrafen ska justeras omedelbart. Ordföranden
ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att
bifalla detsamma. Ordföranden konstaterar därefter att det
föreligger ett yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden ska
besluta att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden ställer
proposition på nämnda yrkande och finner att nämnden beslutar att
bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende granskning av bisysslor
inom Lunds kommun samt översända detta till
kommunrevisionen

att

paragrafen ska justeras omedelbart

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-01-17, klockan 17.30–20.55

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Mattias Svensson (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Maria Nermark (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)

Justerare

Sebastian Persson (S)

Paragrafer

§9

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-01-17
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Sebastian Persson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén
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Utdragsbestyrkande

2019-02-11

