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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48
Bisysslor 2021 (KS 2021.059)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) lägger till följande protokollsanteckning:
-    Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om "Regler för anställdas bisysslor och 
förtroendeskadlig verksamhet" 2015-12-07 eftersom fackliga, politiska och ideella 
förtroendeuppdrag inte är otillåtna bisysslor enligt oss och ska därför inte behöva anmälas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de
anställdas bisysslor/uppdrag i februari 2021. Redovisningen per förvaltning ser ut som följer:

- Barn- och ungdomsförvaltningen 64 bisysslor/uppdrag
- Fritidsförvaltningen 11 bisysslor/uppdrag
- Kommunledningskontoret 16 bisysslor/uppdrag
- Kulturförvaltningen 12 bisysslor/uppdrag
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 bisysslor/uppdrag
- Socialförvaltningen 45 bisysslor/uppdrag
- Teknik och fastighetsförvaltningen 8 bisysslor/uppdrag

Bisysslorna/uppdragen, totalt i kommunen för 2021 är 161 stycken och redovisas översiktligt 
per förvaltning i sammanställningen. Av de totalt 161 redovisade bisysslorna är många 
bisysslor medlemskap i förening, till exempel bisyssla som styrelseledamot i 
bostadsrättsförening och idrottsföreningar.

I samband med att redovisningen görs och i samband med introduktion för
nyanställda och informationsmöten för chefer har arbetsgivaren/HR informerat om
gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer uppmärksammas också på vikten av att
i samband med upphandlingar ha kännedom om i vilka företag anställda har
styrelseuppdrag, eller i övrigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som kan 
innebära intressekonflikter vid inköp eller upphandling.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-08, Bisysslor 2021
 Sammanställning Bisysslor 2021
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Tjänsteskrivelse

Bisysslor 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de
anställdas bisysslor/uppdrag i februari 2021. Redovisningen per förvaltning ser ut 
som följer:

- Barn- och ungdomsförvaltningen 64 bisysslor/uppdrag
- Fritidsförvaltningen 11 bisysslor/uppdrag
- Kommunledningskontoret 16 bisysslor/uppdrag
- Kulturförvaltningen 12 bisysslor/uppdrag
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 bisysslor/uppdrag
- Socialförvaltningen 45 bisysslor/uppdrag
- Teknik och fastighetsförvaltningen 8 bisysslor/uppdrag

Bisysslorna/uppdragen, totalt i kommunen för 2021 är 161 stycken och redovisas 
översiktligt per förvaltning i sammanställningen. Av de totalt 161 redovisade 
bisysslorna är många bisysslor medlemskap i förening, till exempel bisyssla som 
styrelseledamot i bostadsrättsförening och idrottsföreningar.

I samband med att redovisningen görs och i samband med introduktion för
nyanställda och informationsmöten för chefer har arbetsgivaren/HR informerat om
gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer uppmärksammas också på vikten av att
i samband med upphandlingar ha kännedom om i vilka företag anställda har
styrelseuppdrag, eller i övrigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som 
kan innebära intressekonflikter vid inköp eller upphandling.

Handlingar
1. Handling Bisysslor 2021
2. Regler för bisysslor 

Annika Grönberg Colding Ulf Ljusberg
Personalchef HR Konsult
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KS 2021:059

TFN: 

Vallentuna kommun – Bisysslor 2021
Antal redovisade och godkända bisysslor/uppdrag totalt i kommunen för 2021: 
161

Barn och ungdomsförvaltningen

Ledare för ungdomsgrupp i Åbybergskyrkan. 1 tim per vecka

Styrelseordförande i aktiebolag. 1h per månad
Revisor i samfällighetsförening. 2 dagar per år.

Hunduppfödning
Lärare i en annan kommun, 4 timmar per vecka

Arbete med uthyrning av friluftsmaterial
Arbetar med uthyrning av friluftsmaterial
Kontaktperson via socialtjänsten
Styrelseordförande i baltic capital (finland)
Styrelseledamot i baltic capital ab (sverige) 
Styrelsesuppleant i mbcm holding ab (sverige).
Quizmaster, 10h per månad

Styrelseledamot i idrottsförening. Ca 2-4 timmar per vecka.
Kursledare i båtklubb. Ca 5timmar per vecka under vårtermin.

Anställd på bensinmack, 12 timmar per månad.
Konfirmationsledare inom kyrkan, 12 timmar per månad.

Kontaktperson 4-6 timmar varannan vecka
Suppleant i min sons företag.
Anställd på 40 % i Danderyds kommun
Ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. 1 timmar per vecka.
Driver tillsammans med andra ett bageri vissa helger.

Import av elektronikkomponenter, 1-2 timmar per vecka.

Skogsägare. Enstaka timmar per år för deklaration och genomgång
Hembygdsförening: ledare ca 2 timmar per vecka under sommarhalvåret och 
odlingssäsongen, samt valberedning, enstaka timmar under en avgränsad 
period.
Arbetar 20% på barnavårdscentral och 20% på annan skola som 
skolsköterska.
Styrelseuppdrag för liberalerna i Täby
Anställd i min mans byggföretag. Styrelsesuppleant, ekonomiadministration, 
2-3 timmar per vecka, kvällar och/eller helger.
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Sekreterare i Bostadsrättsförening, 2 timmar per vecka.

Innebandydomare i SSL-dam och Herrettan. Mellan 5-24 timmar per vecka
Revisor samfällighetsförening. 0,25 timmar per vecka.

Shiatsuterapeut och shiatsumassör, 1 timma per vecka.

Kontaktperson, 1 timma per vecka samt nationell domare för islandshästar, 
några helgdagar under sommarhalvåret.

Enskild firma, föreläser och bloggar om föräldraskap samt rådgivning inom 
området.
Personlig assistent ca 15 timmar per månad
Styrelseledamot i ideell förening (idrottsförening). 

God man för en person.
Modersmålslärare kinesiska, Viktor Rydbergs skola. En timma per vecka.
Modersmålslärare i Österåkers kommun, 20 % anställning
Anställning på joint academy, uppskattad tid motsvarande ca 10 timmar per 
vecka.
Eget företag, ridsport och fysioterapi, motsvarande tid ca 2 timmar per vecka.
Uppdrag som internationell och nationell klassificerare, av paraidrottare, av 
Federation Equestrian International och svenska ridsportförbundet 4-10 
dagar/år
Enskild firma inom massage. Ca 1,25 timmar per vecka.
Styrelseuppdrag i Ekeby samfällighetsförening. 1 timma per vecka

Instruktör korpen Vallentuna, massör.
Anställd som modersmålslärare litauiska, Österåkers kommun, 40 %
Styrelsemedlem bostadsrättsförening, ca 1 timme per vecka
Sekreterare i trädgårdsförening. 
Timvikarie på Norrtälje sjukhus.
Medlem i FRG (Frivilliga resursgruppen) och innebär ett medlemskap i civil. 
Kan få uppdrag där ersättning betalas ut av kommunen där jag bor.

Driver ett eventtekniskt företag med inriktning på företagsevent
Enskild firma kopplad till framförallt gården. Ca 30 min i veckan
Nämndeman i annan kommun, arbetar ideellt i ridsportförbundet i 
utbildningssektionen och är domare inom ridsporten.
Undervisning på musikhögskolan i Stockholm (KMH) på rytmikinstitutionen. 
Endast periodvis under 4 veckor under läsåret, 2 timmar per vecka.

Suppleant i Brf i Täby.
Arbetar på Knodd som är en digital app för rådgivning och medicinsk 
bedömning av barn. 2 kvällar i veckan.
Styrelseuppdrag (vice ordförande) för barnens förskola som är ett 
föräldrakooperativ.
Styrelseledamot i bostadsrättsförening. 0,5 timmar per vecka
Timanställd som personlig assistent i annan kommun. Omfattning i genomsnitt 
1 timmar per vecka
Scoutledare i scoutkår, ideellt arbete. 1,5 timma per vecka.
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Styrelseuppdrag som suppleant för Sandström Holding AB. 

Flygsimulatorsinstruktör
Löneadministratör till privat företag. 15 timmar per månad
Kompositör och kassör i samfällighetsförening.
Kontaktfamilj. 1-2 gånger per månad under helger
Gruppträningsinstruktör på SATS, 5 timmar per vecka, Nordiska Kompaniet, 
2.5 timmar per vecka.
Lokalombud och ledamot i styrelsen för lokalföreningen. Ett möte per termin. 
Ledamot i styrelsen för Miljöpartiet Vallentuna. Möten ca en gång i månaden. 
Suppleant för BRF i Åre.
Erbjuder konsulttjänster till olika företag, främst inom områdena 
projektledning och försäljning. Omfattning beror på kapacitet med tanke på 
min heltidsanställning.
Personlig assistent åt min fru. Cirka 40 % av heltid. 
Eget företag, vilande, 1 timma per månad.

Arbetar som volontär i secondhandbutik, 5 timmar i veckan
Styrelseordförande på Dansen Lidingö AB. 1-2 timmar per vecka.

Fritidsförvaltningen

Avläsare och ledsagare 15 timmar per månad i en annan kommun.
Ridinstruktör på ridskola ca 6 timmar per vecka
Utbildare inom svenska innebandyförbundet, ca en till tre kvällar i månaden
Förtroendevald i svenska kyrkan Täby församling 2-3 timmar per månad.
Konfirmandverksamhet i svenska kyrkan Täby församling 1-2 timmar per 
månad februari t.o.m. juni samt heltid 2 veckor i juli.

Suppleant i min mans företag
Inspiratör, skribent, fotograf. Ca 6 timmar per vecka

Arbetar extra som vikarie på ett gruppboende i annan kommun, vid sidan av 
min anställning i Vallentuna kommun. 22 timmar per månad.
Massageterapeut, 1 timma per månad.
Styrelseledamot i en feministisk fredsorganisation, 3 timmar per vecka.
Egenföretagare, 0,5 timmar per vecka. 
Trygghetsoperatör på SL:s trygghetscentral. 2-3 pass/månad.
Kontaktfamilj

Kommunledningskontoret

Styrelseledamot i samfällighet, Upplands Väsby. 1-2 timmar per vecka

Driver ett vilande bolag, bedriver ingen verksamhet i dagsläget. Journalistisk 
verksamhet.
Eget företag. Konsultverksamhet riktad mot främst yrkesverksamma 
fotografer och liknade.
Ingen regelbunden verksamhet, 25-30 timmar per år. 
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Styrelseledamot för SSR, ca 30 min per vecka
Hjälper mina föräldrar med familjeföretaget (aktiebolag). Utveckling och 
administration av webbfunktioner. 1 timma per vecka.

Ordförande i ideell yrkesförening. Inget arvode och varierande omfattning. 
Ledamot i en annan kommuns effektiviseringspolitiska råd. Inget arvode och 
varierande omfattning. Prokurist i familjeföretag.
Styrelseledamot i Sveriges Offentliga Inköpare (SIO). Varierande omfattning. 

Volontär Äldrelinjen. 1 timma per vecka. Volontär på Missing people.

Ekonomiadministration i min mans transport och fastighetsföretag. 4 timmar 
per vecka.
Styrelsemedlem (ledamot) i barn/ungdomsförening, Wäsby amerikansk 
fotbollsförening
Ordförande i vår brf. En timma per vecka. 

Suppleant i min mans enmansbolag som huvudsakligen sysslar med IT-
utbildning för yrkeshögskolor.
Tidsåtgång för uppdraget = 0
Spinningpass-ledare, Friskis och Svettis, en timma per vecka. 
Ledamot i brf-styrelse, c:a 1 tim per vecka
Ledamot/ekonomiansvarig i bostadsrättsförening. 1-2 timmar per vecka
Egenföretagare, Konsult- och interimsverksamhet. Vilande verksamhet, 0% 
aktivitet.

Kulturförvaltningen

Delaktig i valberedningen för Svenska Stråklärarförbundet, ej avlönat 
uppdrag.
Anställd som musiker i samband med konsert i kyrkor e dyl, varierande 
omfattning. 
Danslärare hos danshuset, 8 klasser per vecka.

Ordförande i slagverkspedagoger i Sverige. 2 timmar per vecka
Vikarie i Stockholms kulturskolas vikariepool. Varierande omfattning. 
Lärare i kommunal kulturskola i Sigtuna. Egenföretagare inom 
musikproduktion och musikpedagogik (60 % av heltid).
Ledamot i UN
Timvikarie i andra kommuner runt Vallentuna
Saxofonlärare på kurs anordnad av enskild förening, 16 timmar per år 
Driver ett eget bokförlag. Bokförsäljning och bokföring, 1-2 timmar per vecka

Lärare på utbildning vid "lärosätet och centret för fmt-metoden". Arbetar 5 % 
av heltid på årsbasis.
Ordförande i mäster Olofskören, ca 1-1½ timme per vecka

Yogaledare hos Friskis Täby. I normala fall 2-4 timmar per vecka.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Suppleant i ett föräldrakooperativ (barnens förskola). Kommer att överta 
posten som sekreterare under mars, varierande omfattning. 
Drivet eget aktiebolag sedan tidigare då jag jobbade som konsult. Har tackat 
nej till uppdrag detta år och räknar inte med att lägga ner någon tid i år. 
Bolaget finns dock kvar.
Styrelsesuppleant i det aktiebolag som min fru har. Hon är trädgårdsmästare. 
Uppdraget tar ingen tid i anspråk
Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen. Cirka två timmar per vecka
Tidvis tjänstgörande soldat inom försvarsmakten, varierande omfattning

Socialförvaltningen

Samtalspartner i stödlinjen ("äldrelinjen") via telefon. Ca tre timmar per 
månad.
Egen företagare, kontorsarbete 3-4 timmar per vecka.
Eget företag, försäljning av egenutvecklade tandtrådshjälpmedel. Ca 3 timmar 
per vecka.
Styrelseledamot i bostadsrättsförening. Frilansmusiker (väldigt sällan).

Jag har en timanställning på omvårdnadsboende i Åkersberga. Inga arbetade 
timmar där sedan pandemin bröt ut.
Vikarierande barnskötare. Stiger inte över heltidstjänstegrad.
Eget företag inom hälsa med främst massage som huvudsyssla sedan drygt 
20år tillbaka.
Jag arbetar 30 % i företaget, ca 12 timmar i veckan.
Ansvarar för kontor o administration i familjeföretag.

Ordförande i BRF:en där jag bor.
Ledamot i vägförening, 2 timmar i veckan på fritiden.
Driver en ideell förening tillsammans med vänner där vi lagar mat och delar ut 
till medmänniskor i behov. 2-4 timmar per vecka. 

Frilansmusiker men har inte haft en konsert på ett år sedan pandemin började
Arbetar som timvikarie, max 20 timmar per månad i Järfälla kommun
Enskild firma inom makeup (kosmetisk tatuering), 3 timmar per vecka förlagd 
till helger och kvällar
Ideellt medarbete i pilgrimsverksamheten i Svenska Kyrkan Vallentuna. Ca 10-
15 tim per år
50 % arbete i företaget mood @ work under våren 2021. Beviljad 
tjänstledighet på 50 % för uppdraget sedan tidigare.
Undersköterska, 5 timmar per vecka på Augstendal
Avlösare i hemmet 15 timmar per månad
Timanställning på Attendo vårdbo. Varierande omfattning, 0 % i dagsläget, 
inget kommande inbokat just nu
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Utför uppdrag åt det företag som jag arbetade för innan pandemin bröt ut. 
Arbetar som utbildnings och processkonsult i ett företag som heter Alamanco. 
Ca 1-2 timmar per vecka.
Jobbar extra på ett LSS-boende, ca: 5-7 timmar i veckan.

Styrelsesuppleant i aktiebolag, 0 timmar i omfattning. 
Socionomkonsult ca 6 timmar per vecka under perioden jan- mars. Därefter 
inget.
Rallylydnadsinstruktör, håller hundkurser inom hundsporten rallylydnad. 1,5 - 
3 timmar per vecka under vår och hösttermin.
Jobbar på ett LSS boende, ca 12 timmar i veckan
Jobbar 15% av heltid som massör
Arbetar i min mans företag med ekonomiarbete. Ca 8 timmar per veckan
Jobbar ibland som vik på natten, 1-2 nätter, ca 10 till 20 timmar.

Driver inackorderingsstall. uppskattningsvis 2 timmar per dag

Ansvarig för vår föreningslokal och bastu där jag bor. Varierande omfattning 
på min fritid. 
Förtroendeuppdrag i ideell förening (ungdomsjour). Ca 8 timmar per månad
Egen firma, frilansande musiker. Varierande omfattning under pandemin, i 
normala fall ca 10-15 timmar per vecka
Sekreterare i brf.
Tidvis tjänstgörande militär. Varierande tjänstgöringsgrad.
Eget aktiebolag. Varierande omfattning utanför min ordinarie anställning. 

Förste vice ordförande i kyrkofullmäktige. Jordbruksfastighet med stall på 
enskildfirma
Arbetar som frisör, 1 dag i veckan
Enskild firma, inkomster från genomför elevbehandlingar i samband med 
utbildning till energiterapeut. Omfattning ca 40 % av heltid per vecka.
Delaktig i valberedningen, bostadsrättsförening.
Personlig assistent till anhörig i varierande omfattning.
Kassör fackförbundet vision, 1 – 2 timmar per vecka. 
Bisyssla som teckenspråks och dövblindtolk. Ca 40 timmar per år. 

Konstnär 40 % av heltid. 
Anordnar fiskeresor några gånger/år. 2 timmar per månad
Driver gård som eget företag. 5 timmar per vecka. 

Teknik och fastighetsförvaltningen

Yogalärare ca tre timmar i veckan
Rörmontör, 1 timme i veckan
Bokföring i min mans företag, 1 timma per vecka
Styrelseledamot i BRF
Konsultverksamhet, affärsnätverk och föreläsningar (vilande just nu).
Styrelseledamot i bostadsrättsförening, i genomsnitt ca 1-2 timmar per vecka
Revisor i samfällighetsförening, 8timmar per år
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Ordförande för partnerföretag till yrkesutbildning
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Regler för anställdas bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet tydliggör 
förhållningssätt, ansvar och roller för chef, anställd och HR-avdelning. Mer information 
finns i Allmänna bestämmelser (AB) § 8, Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 och 
bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen.

1. Vad är en bisyssla/förtroendeskadliga uppdrag?
Med bisyssla menas en syssla, tillfällig eller stadigvarande, som man utövar vid sidan av sin 
ordinarie anställning i Vallentuna kommun och som inte bara är kopplad till privatlivet. Det 
har ingen betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

 En anställning vid sidan av anställningen i Vallentuna kommun
 Ett uppdrag som lämnas av någon annan än arbetsgivaren Vallentuna kommun
 En verksamhet som bedrivs vid sidan av anställningen i Vallentuna kommun

Dessa uppdrag kan i sig vara förtroendeskadliga enligt LOA och ska alltid prövas av 
närmaste chef:

 Förtroendeuppdrag inom facklig, politisk eller ideell organisation

När arbetsgivaren begär in uppgifter ska integritetsaspekterna beaktas. Ofta kan det 
räcka med att begära in uppgift om arten av bisysslan för att arbetsgivaren ska kunna 
konstatera att den är tillåten.

Befogenheten att begära in uppgifter får givetvis inte utövas på ett sätt som strider 
mot grundlagarna. Här bör särskilt uppmärksammas att varje medborgare är 
gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, 
religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.

2. Vad är inte en bisyssla eller förtroendeskadlig 
verksamhet?

Följande utgör inte bisysslor:

 Annan anställning eller mertid i ordinarie anställning i Vallentuna kommun
 Enbart medlemskap i facklig, politisk eller ideell förening / organisation
 Uppdrag på grund av domstolsförordnande, till exempel som nämndeman, 

förvaltare eller god man
 Att utöva en hobby
 Att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter
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3. När kan och ska arbetsgivaren förbjuda bisyssla 
och förtroendeskadlig verksamhet?

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan enligt Allmänna bestämmelser (AB § 8), 
om arbetsgivaren finner att bisysslan:

 Inverkar hindrande för arbetsuppgifterna 
 Innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens

Arbetsgivaren ska förbjuda bisysslan/ uppdraget enligt Lagen om offentlig 
anställning (LOA § 7c), om arbetsgivaren finner att bisysslan / uppdraget:

 Är förtroendeskadlig

3.1 Mer om arbetshindrande bisyssla

En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning eller förläggning att den 
medför att medarbetaren inte hinner eller orkar utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, till 
exempel:

 Inte kan utföra en fullgod arbetsinsats under ordinarie arbetstid
 Inte kan förskjuta sin arbetstid eller byta schema
 Inte kan ha normal jour eller beredskap

3.2 Mer om konkurrerande bisyssla

Konkurrerande bisyssla är om bisysslan sker i en verksamhet med samma utbud och 
kundkrets som Vallentuna kommun har, det vill säga:

 Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet
 Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att 

starta sådan konkurrerande verksamhet
 Har ett uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. 

Exempel på sådana uppdrag kan vara styrelseuppdrag, revisorsuppdrag, eller 
konsultuppdrag.

3.3 Mer om förtroendeskadlig bisyssla / verksamhet och 
jäv

Förtroendeskadlig verksamhet kan vara:

 Om bisysslan / uppdraget rubbar förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i 
arbetet eller kan skada myndighetens anseende.
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 Om den påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren.

 Om bisysslan / uppdraget bedrivs inom samma verksamhetsområde som 
medarbetaren själv verkar inom, via sin anställning i Vallentuna kommun.

Förtroendeskada eller jäv kan till exempel uppstå om medarbetarens bisyssla / uppdrag är 
kopplad till företag eller organisation som anlitas av Vallentuna kommun och där 
medarbetaren själv kan påverka beslut vid till exempel upphandling, tillsyn eller 
myndighetsövning. En ekonomisk intressekonflikt/jävsituation kan också uppstå då en 
arbetstagare eller närstående har ett ekonomiskt intresse som skulle kunna påverkas av 
kommunens beslut eller affärsavtal.
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4. Chefsansvar
Det är närmaste chef som avgör om en bisyssla är godkänd.

Beslut om att förbjuda en bisyssla eller förtroendeskadlig verksamhet fattas enligt respektive 
nämnds delegationsordning av förvaltningschef. Innan beslut om förbud enligt AB § 8 fattas 
ska arbetsgivaren förhandla enligt § 11 MBL med medarbetares fackliga organisation. Beslut 
om förbud enligt LOA behöver inte föregås av förhandling.

Innan ansvarig chef fattar beslutet, ska en dialog föras med medarbetaren där arbetsgivaren 
informerar och förklarar sitt motiv. Arbetsgivarens beslut om att ålägga en arbetstagare att 
upphöra med eller att inte åta sig bisyssla/förtroendeskadlig verksamhet skall vara skriftligt. 
Det skall också innehålla en motivering samt en upplysning om möjligheten att överklaga 
beslutet. Tvister om beslutet handläggs enligt lagen om rättegång i arbetstvister med 
Arbetsdomstolen som slutinstans.

Arbetsgivaren kan besluta att arbetstagaren skall upphöra med bisysslan inom en viss given 
tid. Enligt förarbetena till LOA kan denna tid uppgå till högst tre månader.

Som stöd för hantering och bedömning finns checklista för bedömning av bisysslors 
förtroendeskadlighet, se bilaga.

4.1 Information och kartläggning

Förekomsten av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och det är närmaste chef som 
ansvarar för att systematiskt, på det sätt som passar verksamheten bäst, samla in uppgifter 
om, och informera om reglerna för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet till 
medarbetarna, exempelvis genom att:

 ge information vid nyanställning och be medarbetaren fylla i Anmälan bisyssla som 
finns via länk på intranätet eller använda blanketten Anmälan av bisyssla

 ställa frågan om medarbetaren har en bisyssla vid utvecklingssamtal och 
uppföljningssamtal

 ge information om reglerna för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet till 
samtliga medarbetare vid personalmöten

Om arbetstagaren vägrar att lämna uppgifter eller lämnar felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter, kan hon/han drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder.

När arbetsgivaren begär in uppgifter ska integritetsaspekterna beaktas. Ofta kan det räcka 
med att begära in uppgift om arten av bisysslan för att arbetsgivaren ska kunna konstatera 
att den är tillåten.

Befogenheten att begära in uppgifter får givetvis inte utövas på ett sätt som strider mot 
grundlagarna. Här bör särskilt uppmärksammas att varje medborgare är gentemot det 
allmänna skyddad mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt 
eller annat sådant hänseende.
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5. Medarbetarens ansvar
Medarbetare ska på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa.

Medarbetare är på eget initiativ skyldig att anmäla jäv.

Om medarbetaren inte uppfyller detta så är det ett brott mot anställningsavtalet, alternativt 
fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd och i mycket allvarliga fall 
uppsägning.

6. Årlig kartläggning av bisysslor – information till 
kommunstyrelsen

HR-avdelningen ansvarar för att i början av varje år upprätta en kommunövergripande 
sammanställning av bisysslorna som medarbetare har. Sammanställningen redovisas i 
kommunstyrelsen.

6.1 Hur går insamlingen till

I slutet av varje år skickas ett digitalt frågeformulär via e-post till alla månadsavlönade 
medarbetare. En kort text beskriver innehållet och berättar vad en bisyssla och 
förtroendeskadlig verksamhet är och vad som inte ses som en bisyssla. Medarbetarens svar 
skickas automatiskt till närmaste chef samt till HR-avdelningen.

Närmaste chef får svar från alla i sin personalgrupp och kan på så sätt se vilka 
som har besvarat frågorna om bisysslor.

HR-avdelningen sammanställer anmälda och godkända bisysslor per förvaltning och 
rapporterar dessa till respektive förvaltningschef innan den kommunövergripande 
sammanställningen sedan redovisas för kommunstyrelsen.
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Bilaga

Checklista för bedömningen av bisysslors 
förtroendeskadlighet – Är bisysslan 
tillåten eller förbjuden?
Bestämmelsen i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot 
förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in när 
man skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om 
det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan 
aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför 
bisyssleregeln. Man bör sedan göra en samlad bedömning av de omständigheter som kan 
påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas 
anseende. 

Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid 
bedömningen bör man ta hänsyn till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och 
myndigheten har, dels vad bisysslan går ut på. 

Är verksamheten en bisyssla i lagens mening?

1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 
2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 
3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och 
som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 
4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, till exempel som styrelseledamot, i 
en förening? 
5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, till exempel att utöva en 
hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 
6. Innebär aktiviteten, till exempel förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren 
är engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten? 

Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig 
om en bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, 
talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening.

Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där 
man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens 
förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen?

Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där han eller hon är anställd, 
arbetsuppgifter som innebär:
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*Rättskipning 
*Myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd, bidrag 
med mera för enskilda personer och företag)
*Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)
*Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet 
*Förvaltning av egendom
*Ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa. 

Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens 
förtroende för arbetstagaren eller myndigheten.

Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar?

1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller 
verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan 
myndigheten/förvaltningens verksamhet? 

2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen 
och bisysslan? 

3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag? 
4.  Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag?
5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening? 
6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet? 
7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag? 
8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet? 
9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar 

sig bisysslan? 

Om svaret på någon av frågorna 1 - 6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar 
allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. 
Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken.

Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar?

1. Är bisysslan tidskrävande? 
2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? 
3.  Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan 

ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög? 

Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om 
svaret på fråga 2 är ja, minskar risken.

Checklistan är hämtad från Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:5 (SKL).
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