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Kommunrevisionens granskning av
hanteringen av bisysslor

Dnr BSN 2018/1593

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra
en uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas
bisysslor. Revisionen konstaterar att befintliga riktlinjer i flera delar
förtydligats sedan föregående granskning som genomfördes 2011.
Revisionen bedömer dock att kommunen som helhet inte har
utformat ändamålsenliga rutiner och kontroller för hanteringen av
bisysslor.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna att samtliga
nämnder ser över rutiner för gallring av behörigheter. Revisorerna
rekommenderar barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden
att: Tillse att de anställda löpande informeras om
anmälningsansvaret 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
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2019,
dnr BSN 2018/1593.
Missiv granskning av hantering och kontroll av bisysslor.
Revisionsrapport avseende hantering och kontroll av bisysslor.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att barn- och skolnämnden ska ställa sig bakom
revisionens rekommendationer, ska ställa sig bakom de rutiner som
beskrivs under rubriken Barn- och skolnämndens synpunkter och att
dessa är klara senaste 31 mars 2019 för att säkerställa att de
anställdas bisysslor löpande dokumenteras och diarieförs.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutar enligt dessa.c

Beslut
BSN beslutar
att ställa sig bakom revisionens rekommendationer
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att ställa sig bakom de rutiner som beskrivs under rubriken Barnoch skolnämndens synpunkter och att dessa är klara senaste 31
mars 2019 för att säkerställa att de anställdas bisysslor
löpande dokumenteras och diarieförs
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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BSN 2019/0026

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, 2019-01-23 klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Mia Honeth (L), Ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Pathrick Broholm (SD)

Ersättare

Björn Andréasson (L)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
John Sunnqvist (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Kristina Rosén (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN

Justerare
Paragrafer

§ 1-14

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund torsdag 31/1
klockan 13.00
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BSN 2019/0026

Underskrifter
Sekreterare

Victoria Hjertén

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

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

2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Victoria Hjertén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-02-25

