
 
 
Till  
Huddinge kommun  
Samtliga nämnder   För kännedom: Kommunfullmäktige  

    Kommunstyrelsen  
 
Missiv: Uppföljning av tidigare granskningar av bisysslor 
 
2017 genomförde revisorerna en granskning av kommunens hantering av bisysslor. Under 
2020 genomförde Revisionsgrupp 1.en uppföljning av denna granskning. 
I uppföljningen konstaterades att man i huvudsak hade beaktat de rekommendationer som 
hade lämnats. Dock hade två av rekommendationerna inte genomförts, uppdatering av HKF 
9930 samt tillhörande dokument i enlighet med punkten AB 2017 samt SKL:s cirkulär 17:50, 
bilaga 3. samt korskörningar mellan anställningsuppgifter, leverantörsregister och 
Bolagsverkets uppgifter.  

Jag har genomfört en uppföljande granskning av dessa ”restpunkter” samt fördjupat 
granskningen av nämndernas kontroll av anställdas bisysslor. Granskningsrapporten bifogas. 

Bedömningar 

• Transparens och insyn för media och enskild på sätt som föreskrivs i OSL avseende 
digitalt lagrad information uppfylles ej. 

• Nämnderna är inte delaktiga i godkännandeprocessen och utövar ej egen kontroll avn 
av om den genomförs med tillräcklig kvalitet. Nämndenas tar del av en översiktlig 
rapport per år som inte innehåller namn eller vad bisysslorna innebär. Min bedömning 
är det är tämligen tveksamt om de kan anses ha tillräcklig kontroll enligt KL. 

• 343 bisysslor i form av engagemang i eget/närståendes företag, styrelseuppdrag i 
företag och engagemang i andra kommersiella verksamheter är ett betydande antal. 
Risk finns för att detta bland invånarna man bidra till misstanke om jäv enligt 
generalklausulen om Jäv i förvaltningslagen. 

• Att HKF 9930 har ersatts av Riktlinjer för bissysslor ger stöd stöd till chefer och 
medarbetare men utgör samtidigt ett svagare styrdokument än ett reglemente. 

Rekommendationer 

• Korskörningar bör genomföras oftare och i fler förvaltningar.  
• Information om bisysslor som inte omfattas av GDPR-regelverket bör finnas på annat 

sätt än i Heroma för att tillgodose kravet i OSL att automatiserad behandling av 
uppgifter hos myndigheter ska ordnas med beaktande av det intresse som enskilda 
kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av 
allmänna handlingar. 

• Nämnderna ska enligt KL kap 6 6 § se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnderna rekommenderas därför att på ett ändamålsenligt sätt utöva tillsyn av 
förvaltningarnas processer för anmälan och godkännande av bisysslor, korskörningar, 
dokumentation och transparens gentemot enskild och media. 
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