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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-10-16 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 141 

Diarienr: KS-2018/00538 

Yttrande: Granskningsrapport av bisysslor  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar enligt förvaltningens yttrande 

 

Reservation  

Ulrika Edman (V) 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun 

granskat kommunstyrelsen och samtliga nämnder i syfte att bedöma om 

styrelsens och nämndernas rutiner och kontroller för att identifiera och 

hantera anställdas bisysslor är ändamålsenliga.  

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att rutiner och 

kontroller för att identifiera och hantera anställdas bisysslor inte bygger 

på en tillräcklig internkontroll. 

 

Förvaltningens yttrande 

Förvaltningen instämmer i de rekommendationer som getts till 

kommunstyrelsen. 

 

Nämnderna kommer att följa arbetet med revidering av regler och rutiner 

beträffande bisysslor, särskilt beträffande uppföljning av bisysslor och 

nämndes ansvar i denna del. Nämnderna ser det vidare som viktigt att 

processen med bisysslor hanteras likartat över samtliga nämndsområden 

i Umeå kommun då detta är en personalpolitisk fråga.  

 

Enligt gällande delegationsordning är det chef som har ansvar för att 

informera, besluta om och följa utvecklingen av bisysslor inom sitt 

verksamhetsområde. Regelverket och rutinerna ska utvecklas så att 

kommunens chefer ges goda förutsättningar för detta uppdrag. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Förvaltningen kommer att revidera regler och rutiner för bisysslor enligt 

de rekommendationer som getts och enligt gällande bestämmelser i AB 

och LOA. Beslut om nya regler och rutiner kommer att ske under hösten 

2018. 

Beslutsunderlag 

Granskning av bisysslor – revisionsrapport 

Kommunrevisorerna informerar – granskning av bisysslor 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson, förhandlingschef 

 

Personalutskottets beslutsordning 
Personalutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – enligt yrkande i tekniska nämnden 

Hans Lindberg (S) - bifall till personalutskottets förslag 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till personalutskottets förslag mot bifall till Ulrika Edmans yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

personalutskottets förslag. 

 

Reservation  

Ulrika Edman (V) till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorerna 
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