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1. Sammanfattning och impulser till förbättringar
Den övergripande revisionsfrågan är att granskningen skall ge revisorerna ett underlag för att
bedöma hur regler och lagstiftning avseende bisysslor ser ut och om dessa regler efterlevs. Genom
granskningen vill revisorerna veta hur lagstiftning, regler och rutiner kring bisysslor ser ut och vilken
uppföljning och vilka kontroller som omgärdar området samt dessas effektivitet.
Regelverket består dels av regler direkt i lag och nationella kollektivavtal samt av dels av regler
fastställda inom Region Skåne, de senare både i form av övergripande riktlinjer och i form av
förvaltningsvisa rutiner och procedurer. Vår övergripande bedömning är att de regler och rutiner
som finns rörande bisysslor är ändamålsenliga. Vår bedömning är också att implementering,
uppföljning och kontroller inte drivits med kraft förrän under 2015 och då som en följd av den
inventering som då gjordes. Vår bedömning är vidare att kontrollernas effektivitet kan utvecklas och
förbättras t ex vad avser att alla som har bisysslor faktiskt anmäler detta och att de anmälningar av
bisysslor som görs är fullständiga.

1.1 Sammanfattande svar på revisionsfrågorna
Revisionsfråga 1: Hur ser det ut idag jämfört med tidigare?
Reglerna kring bisysslor är i huvudsak oförändrade sedan 2009. Den inventering som skedde 2015
ledde till en uppstramning av tillämpningen av regler och rutiner kring bisysslor. Tidigare genomförda
granskningar och inventeringar har inte en sådan jämförbarhet med den inventering som genomförts
2015 att det går att bedöma om bisysslorna har ökat, minskat eller är oförändrade. Fortsätter
inventering kommande år enligt samma modell som 2015 kommer möjligheten att följa förändringen
av antalet bisysslor över tid att vara god.
Revisionsfråga 2: Hur ser regler och rutiner ut avseende bisysslor?
Regionens regler och rutiner om bisysslor är i princip oförändrade sedan de antogs 2009. (Riktlinjer
vid prövning av bisysslor och likartade aktiviteter, Dnr 0902520). Riktlinjerna innehåller regler om
prövning av om bisysslor är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. På nationell
nivå regleras frågor kring bisysslor främst i lagen (1994:260) om offentlig anställning
(förtroendeskadlig bisyssla) och kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (konkurrerande och
arbetshindrande bisysslor).
Chef skall ställa fråga om förekomst av bisysslor i samband med anställning och årligen, lämpligen vid
medarbetarsamtal. Medarbetare är skyldig att lämna de uppgifter om eventuella bisysslor som
behövs för att arbetsgivaren skall kunna pröva om de är förenliga med reglerna. Förvaltningschefen
beslutar om en bisyssla ska tillåtas eller ej. Centralt i kontrollen av bisysslor är den blankett som skall
användas för anmälan av bisysslor.
Revisionsfråga 3: Hur välkända är Region Skånes regler och rutiner gällande bisysslor?
Region Skånes regler och rutiner gällande bisysslor är välkända hos chefer och kända bland övriga
medarbetare. Kunskapsnivån har ökat påtagligt under 2015 och främst som en följd av den
inventering av bisysslor som genomförts.
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Revisionsfråga 4: Hur välkända är de anställdas bisysslor bland chefer på respektive
verksamhetsnivå?
Chefernas kunskap om medarbetares bisysslor är numera god och detta är en följd av den
inventering som genomfördes 2015. Vi bedömer att kunskapen om medarbetares bisysslor är bäst
hos närmsta chef.
Revisionsfråga 5: Hur följs riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor
som köps in via de företag där Region Skånes anställda har intresse?
Följsamheten och kännedomen rörande riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor
som köps in vid de företag där Region Skånes anställda har intressen är god men inte så god som när
det gäller riktlinjer och rutiner kring bisysslor i övrigt. Inom Skånetrafiken är det en svaghet att ingen
direkt kontroll av bisysslor görs vid utseende av personer till upphandlingsgrupp, detta med
undantag av anlitande av färdtjänstföretag.

1.2 Impulser till förbättringar som granskningen visar behov av
Efter genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande områden som viktiga för den
fortsatta utvecklingen av Region Skånes arbete med bisysslor.
-

Inrätta ett bisyssleråd på regionnivå, för att utveckla praxis och underlätta att lika fall behandlas
lika oavsett förvaltningstillhörighet
Gemensamt IT stöd för rutiner kring bisysslor (om möjligt kopplat till HR-fönstret)
Alla anställda kunde lämna bisyssleblankett, även de som anger att bisysslor ej finns
(”självdeklaration”), för att stärka kontrollsystemet
Genomför årligen stickprovsvisa kontroller av att uppgifterna i bisyssleblanketter är korrekta och
fullständiga samt att de som skall lämna bisyssleblankett också gjort det

2. Bakgrund, syfte och metod
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit åt TJP Analys & utveckling AB (TJP) att genomföra en
granskning av bisysslor i Region Skåne. Revisorerna har tidigare granskat bisysslor i granskningen
”Personalfrågor – anställdas bisysslor och tjänstledighet med lön i Region Skåne” (Rapport nr
21/2009).
Det övergipande syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur
regler avseende bisysslor ser ut och om dessa regler efterlevs. Genom granskningen vill revisorerna
veta hur lagstiftning, regler och rutiner kring bisysslor ser ut och vilken uppföljning och vilka
kontroller som omgärdar området samt dessas effektivitet. (Revisionsfrågor se bilaga 1.)
Kontaktperson från Revisorerna har varit Hans Johansson och projektledare från revisionskontoret
Åsa Nilsson. Granskningen har vid TJP genomförts av Björn Jansson (uppdragsansvarig), Lars
Niklasson och Evald Nalin.
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för analyser, slutsatser och
bedömningar avseende processer och rutiner som har granskats. Följande revisionskriterier har
använts i denna granskning:
- Beslut av regionstyrelsen 2009-12-15 § 396 om riktlinjer vid prövning av bisysslor och
liknande aktiviteter
- Lag (1994:260) om offentlig anställning
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-

Kommunallagen (1991:900)
Kollektivtal Allmänna bestämmelser
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
(SKL och branscherna)

Informationsinsamlingen genomfördes till sin huvuddel under mars - april 2016. Vi har intervjuat 20
personer. De personer vi intervjuat är dels tjänstemän inom Region Skåne (17 personer varav 6
förvaltningschefer och 11 övriga chefer och specialister) dels tjänstemän vid Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregionen (tre personer).
Vi har genomfört en web-baserad enkät till 200 slumpmässigt utvalda chefer i Region Skåne. Urvalet
har skett bland chefer som har ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Enkäten sändes ut 6:e
april och påminnelser har sänts ut 12:e och 18:e april. Enkäten stängdes 25:e april. Antal svarande
(som besvarat enkätens samtliga frågor) var 171 vilket ger en svarsfrekvens om 85,5 %,
(Sammanställning av enkätsvar se bilaga 3).
Granskade dokument är främst:
- Beslut av regionstyrelsen 2009-12-15 § 396 om riktlinjer vid prövning av bisysslor och liknande
aktiviteter jämte bilagor (inklusive checklista för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla,
blankett inventering av bisyssla, blankett förbud mot förtroendeskadlig bisyssla)
- Lagar av särskild betydelse, främst Lag (1994:260) om offentlig anställning och Kommunallagen
(1991:900)
- Kollektivavtal (Allmänna bestämmelser – AB, 2014, specialbestämmelser för läkare 2013).
- Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (november
2013, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriförenigens Service AB, Swedish
Medtech, Swedish Labtech)
- Instruktioner för Verksamhetsberättelse 2015 samt underlag till Regions Skånes Årsredovisning
2015 (2015-12-01) inkl bilaga 6 Redovisning av bisysslor till årsredovisning
- Förvaltningarnas redovisning av bisysslor till årsredovisning 2015
- Personalfrågor – anställdas bisysslor och tjänstledighet med lön i Region Skåne (Rapport nr
21/2009)
Sakgranskning har skett per e-post under vecka 16 – 17 2016.

3. Revisionsfrågorna och deras besvarande
Innan vi nedan redovisar svaren på de specificerade revisionsfrågorna vill vi här redovisa våra
övergripande analyser och bedömningar som, tillsammans med svaren på de specificerade
revisionsfrågorna, ligger till grund för vår bedömning av den övergripande revisionsfrågan.
Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning är att granskningen skall ge revisorerna ett
underlag för att bedöma hur regler och lagstiftning avseende bisysslor ser ut och om dessa regler
efterlevs. Genom granskningen vill revisorerna veta hur lagstiftning, regler och rutiner kring bisysslor
ser ut och vilken uppföljning och vilka kontroller som omgärdar området samt dessas effektivitet.
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Regelverket består dels av regler direkt i lag och nationella kollektivavtal och av dels av regler
fastställda inom Region Skåne, de senare både i form av övergripande riktlinjer och i form av
förvaltningsvisa rutiner och procedurer.
Vår övergripande bedömning är att de regler och rutiner som finns rörande bisysslor är
ändamålsenliga och effektivt utformade. Men regler och rutiner bör kompletteras med effektiva
system för uppföljning och rapportering av hur systemen används samt med stickprovsvisa kontroller
av att lämnade uppgifter är korrekta.
Den interna kontrollen skulle kunna förstärkas genom att en alla anställda årligen lämnade blankett
för bisysslor (även de som inte anger några bisysslor). Detta skulle ge mer allvar i frågan om bisysslor
och ge en möjlighet att genom stickprovsvisa kontroller årligen stämma av att bisysslor faktiskt
redovisas och att redovisningarna är korrekta.
Vår bedömning är också att implementering, uppföljning och kontroller inte drivits med kraft förrän
under 2015 och då som en följd av den inventering som då gjordes. Vi noterar vidare att två
förvaltningar inte i tid lämnat de redovisningar av bisysslor som skulle skett i verksamhetsberättelsen
och som underlag för regionens årsredovisning för 2015.
Vår bedömning är vidare att kontrollernas effektivitet kan utvecklas och förbättras t ex vad avser att
alla som har bisysslor faktiskt anmäler detta och att de anmälningar av bisysslor som görs är
fullständiga. Här skulle årliga stickprov kunna göras i form av en avstämning av riktigheten i uppgifter
i blanketten för anmälning av bisysslor. En sådan rutin skulle stärka den interna kontrollens
effektivitet.

3.1 Revisionsfråga 1
Hur ser det ut idag jämfört med tidigare?
Iakttagelser
Regionens regelverk kring bisysslor tillkom 2009 (Riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
aktivteter 2009-11-26) och har inte förändrats sedan dess. Hanteringen anges också ha varit relativt
oförändrad. Den viktigaste förändringen anges ha varit att de två överenskommelser som funnits
mellan SKL och läkemedelsbranschen respektive den medicintekniska branschen slagits samman till
ett avtal och i samband med detta moderniserats och kompletterats med mer inslag kring
gemensamma utgångspunkter och förhållningssätt.
Enligt intervjuerna har en successiv uppstramning av rutiner och praxis kring tillämpningen skett när
olika händelser lett till att frågor kring bisysslor aktualiserats och kommit mer i fokus. Detta har ofta
varit mindre justeringar och i första hand gällt berörda enheter.
Enligt intervjuerna har dock en stor förändring skett under 2015. Detta inte som en följd av politiska
beslut som påverkat reglerna eller tillämpningen utan en följd av ”Instruktioner för
Verksamhetsberättelse 2015 samt underlag till Regions Skånes Årsredovisning 2015” där det
fastställdes att bisysslor skulle redovisas i en särskild bilaga och på likartat sätt av alla förvaltningar
(se bilaga 5). Detta har, enligt intervjuerna, lett till att procedurer och hantering av bisysslor och
frågor relaterade till bisysslor setts över och att genomförandet drivits hårdare och mer konsekvent.
Enligt flera intervjuer har hanteringen av bisysslor i förvaltningarna stramats upp till följd av
inventeringen 2015. Skånevård Sund har inrättat ett bisyssleråd. Skånes universitetssjukvård (SUS)
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har inrättat bisyssleråd, sett över sitt interna arbete och sina interna riktlinjer. Av SUS interna
riktlinjer framgår att alla medarbetare, oavsett om de har bisysslor eller inte, ska lämna en
bisyssleblankett. SUS har vidare utvecklat ett Excel-baserat it-stöd för hantering och administration
av bisysslefrågor. Det anges i intervjuerna att förändringen vad avser hanteringen av bisysslor inom
SUS har varit mycket omfattande 2015.
Bisysslor 2015 - Tabeller
Tabell: Bisysslor i Region Skåne totalt 2015
(Källa Region Skånes Årsredovisning 2015)
Medgivna
Bisysslor
koppling ej koppling
RS
RS
Läkare
481
71
Övriga
289
338
Totalt
770
409

Avslagna
bisysslor
Koppling
RS
49
27
76

Summa
ej koppling
RS
0
0
0

Tabell: Bisysslor i Region Skåne per förvaltning 2015
(Källa respektive förvaltnings verksamhetsberättelse bilaga 6 2015)
Förvaltning
Medgivna
Avslagna
bisysslor
bisysslor
koppling RS ej koppling RS Koppling RS
Koncernkontor
6
46
0
Kultur Skåne
0
0
0
Regionservice
0
18
0
Skånes universitetssjukvård
697
246
76
Skånevård Sund
Skånevård Kryh
67
54
0
Medicinsk service
0
39
0
Skånetrafiken
0
2
0
Hälsostaden
0
22
0
Totalt
770
427
76

601
654
1255

Summa
ej koppling RS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52
0
18
1019
542
121
39
2
22
1815

Anmärkning 1: Skånevård Sund har inte lämnat någon bilaga 6 men anger att en sammanställning av förvaltningens
medgivna och avslagna bisysslor ska ”vara klar den 31 mars 2016. Detta får till följd att det inte är möjligt att lämna några
uppgifter om bisysslor i årets verksamhetsberättelse.” Vi har i samband med granskningen fått uppgifter om antalet
anmälda bisysslor inom Skånevård Sund men det angavs då att beslut om vilka bisysslor som skall tillåtas inte var klart
varför någon uppdelning på medgivna och avslagna bisysslor inte kunnat göras.
Anmärkning 2: Regionservice har inte lämnat någon bilaga 6 till underlag för årsredovisningen men anger att under 2015 18
bisysslor prövats och samtliga har godkänts. Vi har under granskningen fått en bilaga 6 med 17 bisysslor men det anges att
det lägre antalet bisysslor beror på att en bisyssla avslutats efter årsslutet varför det jämförbara antalet bisysslor är 18.
Anmärkning 3: Totalsumman i den förvaltningsvisa redovisningen 1 815 (redovisade bisysslor totalt) är 560 högre än den
regionövergripande tabellen ovan 1 255 (avseende regionen totalt). Detta beror på att vi i den förvaltningsvisa tabellen
kompletterat med förvaltningarna Skånevård Sund och Regionservice som inte ingår i den regionövergripande
redovisningen (tabellen överst).
Anmärkning 4: Två begrepp används i redovisningen av bisysslor: Bisysslor utan koppling till Region Skåne respektive
Bisysslor med koppling till Region Skåne. Det finns ingen definition på dessa två begrepp. Om en bisyssla har koppling till RS
eller inte får avgörs efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Följande frågeställningar anges vara av vikt: Finns det
någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten i det företag hos vilken bisysslan utförs
och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet? Finns det någon beröring mellan arbetstagarens
arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan?
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Tidigare inventeringar och granskningar av bisysslor
De mest aktuella tidigare uppgifterna om bisysslor finns i ”Granskning av Personalfrågor - anställdas
bisysslor och tjänstledighet med lön i Region Skåne” (granskningsrapport nr 21 2009) och
”Inventering av bisysslor” (en inventering av samtliga chefers bisysslor som genomfördes 2013 på
uppdrag av regiondirektören).
2009 års granskning
Granskningen av anställdas bisysslor 2009 genomfördes som en total genomgång av samtliga
anställda i regionen och gjordes till största delen genom registeranalys av uppgifter från olika register
som matchats mot varandra. Efter matchning mellan register över regionens anställda och
bolagsverkets företagsregister visade det sig att 4520 bolagsengagemang fanns bland medarbetarna.
Av dessa var det 402 som levererade eller hade levererat till Region Skåne och 39 hade dessutom
någon gång under den granskade perioden (januari 2008-oktober 2009) sålt varor eller tjänster till
den egna förvaltningen. Detta förhållande var i några fall inte känt av verksamhetsansvarig. Endast
ett fåtal av de undersökta företagen har anlitats i enlighet med lagen om offentlig upphandling och
regionens upphandlingspolicy.
2013 års inventering
2013 inventerades på uppdrag av regiondirektören bisysslor bland regionens chefer. Antalet chefer i
Region Skåne var ca 1 250. Av dessa hade 144 rapporterade bisysslor (12 %). Samtliga bisysslor var
godkända. Av de 144 bisysslorna hade 56 (39 %) koppling till arbetet för regionen, dvs 4,5 % av alla
chefer hade bisyssla som hade anknytning till arbetet.
Det var 2013 vanligare att högre chefer hade bisysslor och dessa hade i högre grad anknytning till
arbetet för regionen, allt i jämförelse med chefer på lägre nivå. En del av dessa bisysslor följer av
anställningen där regionen utsett personer till externa uppdrag av olika slag. Knappt hälften av
bisysslorna var prövade utifrån förtroendeskada (63 st) och samma andel utifrån arbetshinder (65 st)
medan 13 % (19 st) prövats utifrån risk för konkurrens.
Vad gäller gruppen förvaltningschefer och direktörer (35 personer) hade 14 bisyssla (40 %), samtliga
med anknytning till arbetet och prövade utifrån risken för förtroendeskada.
Inom gruppen divisions- och verksamhetschefer (324 personer) redovisades 54 (17 %) med bisyssla.
Bisyssla med anknytning till arbetet var 20 (37 % av de med bisysslor och 6 % av antalet chefer i
gruppen). Risk för förtroendeskada hade prövats för 10 bisysslor, risk för arbetshinder i 26 och för
risk konkurrerande verksamhet i 10 fall.
Av gruppen enhetschefer (897 personer) hade 76 (8 %) bisyssla. Antalet bisysslor med anknytning till
arbetet för regionen var 22 (29 % av de med bisysslor och 2,5 % av enhetscheferna). Prövning
avseende risk för förtroendeskada och respektive arbetshinder har vardera prövats i 39 fall och för
konkurrens i 9 fall.
Bedömning
Reglerna kring bisysslor är i huvudsak oförändrade sedan 2009. Den inventering och det arbete som
skedde för att få underlag för bilaga om bisysslor ledde 2015 till en uppstramning av tillämpningen av
bisysslereglerna så att det blev mer enhetligt tillämpade inom respektive förvaltning. Arbetet ledde
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också genom inventeringen till att medvetenheten om frågorna kring bisysslor ökade i
organisationen, både hos chefer och hos medarbetare.
Tidigare genomförda granskningar och inventeringar har inte en sådan jämförbarhet med den
inventering som genomförts 2015 att det går att bedöma om bisysslorna har ökat, minskat eller är
oförändrade. Fortsätter inventeringen kommande år enligt samma modell som 2015 kommer
möjligheten att följa förändringen av volymen bisysslor över tid att vara god.

3.2 Revisionsfråga 2
Hur ser regler och rutiner ut avseende bisysslor?
Iakttagelser
Övergripande
Regelverket består av regler på flera nivåer;
- Lagstiftning (Främst lag (1994:260) om offentlig anställning). Här regleras förtroendeskadlig
bisyssla. Viktiga är också bestämmelserna om jäv i 6 kap 24-27 §§ Kommunallagen (1991:900).
- Kollektivavtal (Allmänna bestämmelser – AB, 2014, specialbestämmelser för läkare 2013). Här
regleras konkurrerande och arbetshindrande bisysslor.
- Regionens egna regelverk. (Detta regelverk från 2009 kompletteras med bl a checklista för
bedömning av förtroendeskadlig bisyssla, blankett inventering av bisyssla, blankett förbud mot
förtroendeskadlig bisyssla, regler kring administrativa procedurer och rutiner som fastställs för
regionen centralt och för respektive förvaltning.)
- Överenskommelse mellan SKL och branschen om samverkansformer mellan läkemedelsföretag
och medicintekniska företag samt medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. (Tidigare
fanns det två överenskommelser, en med respektive branschorganisation. Från och med den 1
januari 2014 har dessa två överenskommelser ersatts av en gemensam överenskommelse.)
Här ges en kort redogörelse för regelverkets utformning inklusive rutiner och procedurer. En
utförligare genomgång av regelverket återfinns i bilaga 2.
Lagstiftningen
Lagstiftningen reglerar förtroendeskadlig bisyssla, lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)
reglerar 7-7 c §§ bisysslor. Reglerna innebär att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller
något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Genom
bestämmelsen förbjuds jävsgrundande och andra s.k. förtroendeskadliga bisysslor. Arbetsgivaren ska
informera arbetstagarna om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Arbetstagare skall
på begäran lämna uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma bisysslan.
Arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är
förenlig med lagen skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och
innehålla en motivering.
En bisyssla kan även innebära jäv enligt kommunallagen. Jäv regleras i 6 kap 24-27 §§
Kommunallagen (1991:900) för kommuner, landsting och regioner. Reglerna talar om när en anställd
eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet
kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt
kan påverka ett ärendes utgång. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet. Den
som känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant
ge det till känna.
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Kollektivavtal
I gällande kollektivavtal (Allmänna bestämmelser – AB, i lydelse fr.o.m. 2014-10-01) finns reglering av
a) konkurrerande och b) arbetshindrande bisysslor. I AB § 8 anges att arbetstagare på begäran ska
anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka hindrande för
arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. I en anmärkning
anges att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer inte räknas som
bisyssla enligt avtalet.
Överenskommelse mellan SKL och branschen om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och
medicintekniska företag
I november 2013 slöt Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningens Service AB,
Swedish Medtech, Swedish Labtech en överenskommelse om samverkansformer (nedan
”samverkansregler”). Denna överenskommelse ersatte två tidigare överenskommelser med
respektive bransch. Den nya överenskommelsen reglerar ett antal principer som skall gälla för
samverkan (nyttoprincipen, transparensprincipen, måttfullhetsprincipen, proportionalitetsprincipen
och dokumentationsprincipen). Vidare finns ett antal grundregler för förmåner mm. Det som
närmast är intressant när det gäller bisysslor är reglerna kring konsultation och uppdrag; Det anges
att medarbetare inom hälso- och sjukvård utgör ett viktigt inslag i aktiviteter som forskning,
utbildning, konferenser, produktutveckling och rådgivande organ (advisory boards). Medverkan bör
normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär ska den betraktas som
en bisyssla. I sådana fall skall arbetsgivarens regler om bisysslor tillämpas. Uppdraget ska vara
skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens arbetsgivare och företaget.
Regionens egna regelverk
Regionstyrelsen har 2009 antagit riktlinjer för bisysslor Riktlinjer vid prövning av bisysslor och
likartade aktiviteter (Dnr 0902520). Dessa riktlinjer kompletteras med ett antal bilagor bl a checklista
för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla (bilaga 1), interna sidouppdrag – riktlinjer för ersättning
(bilaga 4), blankett inventering av bisyssla (bilaga 5), blankett förbud mot förtroendeskadlig bisyssla
(bilaga 6). Bilaga 2 och 3 utgörs av Samverkansreglerna. På intranätet – där riktlinjerna är publicerade
– hänvisas via länk till Samverkansreglerna och till information där det framgår att en ny
överenskommelse har träffats från och med den 1:e januari 2014 och att den ersätter tidigare
överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation.
Riktlinjerna innehåller regler om prövning av
- Bisysslor
o Förtroendeskadlig
o Arbetshindrande
o Konkurrerande
- Interna sidouppdrag
- Anlitande av företag som medarbetare är engagerade i
- Samverkan mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
Med bisyssla avses enligt riktlinjerna varje arbete eller uppdrag – tillfälligt eller permanent – som
utförs vid sidan av anställningen och som inte är hänförligt till privatlivet.
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Grundhållning anges vara att
- Förtroendeskadlig bisyssla ska inte tillåtas
- Vid tveksamhet ska bisysslan bedömas som förtroendeskadlig
- Arbetshindrande bisyssla ska prövas restriktivt
- Konkurrerande bisyssla ska prövas restriktivt, med undantag för vad som framgår av
riktlinjerna
Enligt 2009 års riktlinjer ansvarar förvaltningschefen för att varje enskild bisyssla prövas och att
lokala rutiner respektive regelverk utformas. Efter beredning är det också förvaltningschefen som
fattar beslut i varje enskilt fall. Alla chefer ska årligen inhämta information om pågående och
planerad bisyssla hos medarbetarna, lämpligen vid de återkommande medarbetarsamtalen, samt
tillse att varje bisyssla är känd och dokumenterad vid enheten. Centralt i hanteringen av bisysslor är
den blankett som finns för anmälan av bisysslor. Medarbetare skall informeras om regler kring
bisysslor och ställas fråga om vederbörande har bisysslor vid anställningens början och vid det årliga
medarbetarsamtalet.
Rutiner och procedurer i region och förvaltningar
Av intervjuerna framgår att de anvisningar som finns för årsredovisning och verksamhetsberättelse
och som för 2015 innebar att förvaltningarna skall redovisa bisysslor i en särskild blankett (se bilaga
5) har haft stor betydelse för arbetet med bisysslor.
Initiativet till att få med bisysslor som del i årsredovisningsanvisningarna för 2015 kom från
Koncernstab HR och samlade anvisningar för årsredovisningen fastställs av ekonomidirektören. Enligt
dessa anvisningar ska alla bisysslor redovisas i verksamhetsberättelsen och det har inneburit att
flertalet förvaltningar utvecklat sina interna rutiner och procedurer kring bisysslor. Det anges att
denna anvisning skapat ett tryck i frågan om bisysslor som lett till att man tar regionens regelverk
mer på allvar. Skånevård Sund och Regionservice har inte lämnat bilaga avseende bisysslor.
Skånevård Sund och Skånes universitetssjukvård (SUS) har båda inrättat bisyssleråd. Dessa
bisyssleråd består av erfarna linjechefer på divisions- och verksamhetsnivå, HR-chef och
förhandlingsansvarig och syftet med rådet är att främja en gemensam bedömning av bisysslor så att
lika fall bedöms lika samt att utveckla praxis för bedömningen.
Skånevård Sund tog under hösten 2015 fram en rutin för kartläggning och bedömning av bisysslor.
SUS har sett över sina interna rutiner för arbetet med bisysslor. SUS införde inför arbetet 2015 en ny
process för inventering av bisysslor där alla medarbetare vid samma tidpunkt uppmanades att
redovisa om de innehar bisyssla och i så fall denna bisysslas art och omfattning. Målet med den nya
processen var att få en effektivare och förenklad hantering omfattande alla medarbetare, som ger
större överblick och där ansvarsfördelningen var tydlig. Processen ska ge en strukturerad hantering i
hela förvaltningen för att göra likvärdiga bedömningar. Reglerna för hantering av bisysslor är
desamma som tidigare och SUS följer de regiongemensamma riktlinjerna ”Riktlinjer vid prövning av
bisysslor och likartade aktiviteter”. (Beslut-bisyssleinventering 2015 SUS.) Till stöd för arbetet
utvecklades inom SUS en Excel-baserad modell för hantering och lagring av blanketter och beslut
kring bisysslor.
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Bisyssleinventeringen i SUS 2015 gick i korthet till på följande sätt:
1. Inventeringen startade i mitten av juni med att alla medarbetare fick ett mail av sin närmaste
chef. Av mailet framgår att alla medarbetare ska fylla i bisyssleblankett oavsett om de har
bisysslor eller inte.
2. Blanketten ska fyllas i, skrivas ut, signeras och lämnas till närmsta chef senast 6 september.
3. Närmaste chef och verksamhetschef ska kommentera bisysslan och divisionschefen lämnar
utifrån underlaget förslag till beslut.
4. Förvaltningschefen fattar beslut om bisysslan.
5. Närmaste chef lämnar besked till medarbetaren senast 30 november.
6. Vid besked om att arbetsgivaren överväger förbud av bisysslan har medarbetaren rätt att
yttra sig till divisionschefen. Efter detta sker eventuell förhandling.
7. Förvaltningschef fattar slutligt beslut senast 31 december.
8. Medarbetare som fått beslut om förbud mot bisyssla ges skälig tid för avveckling, normalt
högst tre månader.
(Anmärkning: Av intervjuerna framgår att tidplanen ovan blev förskjuten på grund av uppgiftens
omfattning och komplexitet.)

Vad gäller förvaltningschefer finns en generell skrivning i anställningsavtalen om att
förvaltningschefen ska ägna hela sin arbetstid åt sitt uppdrag i regionen och får inte engagera sig i
någon annan verksamhet vid sidan av sin anställning utan skriftligt godkännande av regiondirektören.
Bedömning
Regler och rutiner inom Region Skåne är i materiell mening i princip oförändrade sedan de antogs
2009. Reglerna är mycket lika de som finns inom jämförda landsting, Stockholms läns landsting och
Västra Götalandsregionen (se bilaga 4).
Anvisningarna för årsredovisning och verksamhetsberättelse och som för 2015 innebar att
förvaltningarna skall redovisa bisysslor i en särskild blankett har haft stor betydelse för att reglerna
om bisysslor blivit mer aktivt tillämpade och mer kände i regionen.
Centralt i kontrollen av bisysslor är den blankett som skall användas för anmälan av bisysslor. Någon
systematisk kontroll av att uppgifterna på blanketten stämmer finns inte och inte heller någon
kontroll av att alla som skall lämna bisyssloblankett också gör det (med undantag av SUS där enligt de
lokala rutinerna alla skall lämna blanketten).
Det interna kontrollsystemet borde förstärkas med bättre systematisk uppföljning i form av t ex årlig
självdeklaration från alla anställda, årliga stickprov och återrapportering.
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3.3 Revisionsfråga 3
Hur välkända är Region Skånes regler och rutiner gällande bisysslor?
Iakttagelser
Av intervjuerna framgår att kunskaperna om reglerna kring bisysslor har blivit mycket bättre genom
den inventering som genomförts 2015. Det anges att genom inventeringen cheferna fått ett tydligt
uppdrag att aktualisera frågan om bisysslor med sina medarbetare och att medarbetarna genom
inventeringen och medarbetarsamtalen blivit mer informerade om regler och rutiner kring bisysslor i
regionen.
Det anges dock att kunskapsnivån om reglerna inte är lika god bland medarbetare i allmänhet som
den är bland chefer. En förvaltningschef angav att kunskapsnivån bland chefer är hög till mycket hög
och att kunskapsnivån bland övriga medarbetare inte är lika hög men att den har stigit.
En komplicerande bakgrundsbild som anges i intervjuerna är att det tidigare, särskilt inom större
sjukhus, fanns en tradition av mycket nära samarbete med och bisysslor hos privata aktörer som
utförde samma slags vård. Det uppges att detta tankesätt länge levt kvar men nu håller på att rätas
ut. Det betonas att det numera är absolut klart och accepterat att man inte kan utöva bisyssla hos
privat leverantör och samtidigt ha inflytande på hur vårduppdragen och patientvolymen fördelas.
I vår web-enkät som vände sig till 200 chefer framgår att mer än 90 % anser att de fått tillräcklig
information om hur regionens riktliner och rutiner för bisysslor skall tillämpas (se bilaga 3 fråga 5.1
där 62 % instämmer helt och 31 % instämmer till viss del i påstående att de ”fått tillräcklig
information om hur jag skall tillämpa regionens riktlinjer och rutiner för bisysslor”).
Vi noterar dock också i vår enkät att nästan var 4:e chef anger att han/hon själv inte fått fråga om
bisysslor av sin chef (se bilaga 3 fråga 3 där 23 % svarar nej på frågan om man fått frågan av sin chef
”om du har bisysslor”).
Bedömning
Region Skånes regler och rutiner gällande bisysslor är välkända hos chefer och kända bland övriga
medarbetare. Kunskapsnivån har ökat påtagligt under 2015 och främst som en följd av den
inventering av bisysslor som genomförts. En brist är dock att nästan var 4:e chef anger att de själva
inte fått fråga om man har bisysslor.

3.4 Revisionsfråga 4
Hur välkända är de anställdas bisysslor bland chefer på respektive verksamhetsnivå?
Iakttagelser
I intervjuerna anges att chefernas kunskaper om förekomsten av bisysslor bland sina medarbetare
har blivit mycket bättre genom den inventering som genomfördes under 2015. Man anger att
respektive chef nu har en hög kunskap om medarbetares bisysslor. En intervjuad anger att
”inventeringen 2015 har lett till transparens och alla chefer i min verksamhet har nu kunskap om alla
sina medarbetares bisysslor. Detta gäller såväl närmsta chef som divisionschef.” En förvaltningschef
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anger att anger att ”man har mycket god kontroll på vilka bisysslor som förekommer. Frågan har fått
mer fokus på senare år.”
Av vår web-enkät till chefer framgår att nästan alla chefer (98 %)helt eller delvis instämmer i
påståendet ”Jag känner att jag har tillräcklig kunskap om mina medarbetares bisysslor” (se bilaga 3
fråga 5.2 där 75 % instämmer helt och 23 % instämmer till viss del).
Vi noterar också att inventeringen av bisysslor 2015 lett till att verksamheterna har mer tydlig och
transparent hantering av anmälda bisysslor, t ex genom bättre system för arkivering av
bisyssleblanketter, vilket underlättar för cheferna att löpande kontrollera vilka bisysslor som anmälts.
Bedömning
Chefernas kunskap om medarbetares bisysslor är numera god och detta är en följd av den
inventering som genomfördes 2015. Vi bedömer att kunskapen om medarbetares bisysslor är bäst
hos närmsta chef.

3.5 Revisionsfråga 5
Hur följs riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor som köps in via de företag där
Region Skånes anställda har intresse?
Iakttagelser
Vid intervjuerna anges att det normala förfarandet är att Koncerninköp genomför upphandlingar av
varor och tjänster på uppdrag av beställarna inom Region Skåne. Inför en upphandling tillsätts en
expertgrupp bestående av sakkunniga inom det område upphandlingen avser. Deltagarna utses av
ansvariga chefer hos beställarna. Inför expertgruppens arbete får deltagarna skriva under en
sekretessanmodan samt en försäkran att man inte är jävig. I den senare finns också en fråga om man
har/haft bisyssla som på något sätt kan relateras till upphandlingen. Tanken är att inköparen då ska
avgöra om bisysslan kan utgöra skäl för att personen inte ska få delta i expertgruppen.
Från intervjuerna noteras att mindre upphandlingar görs direkt av respektive förvaltning.
Intervjupersonerna uppger att förvaltningarna är noggranna med att den som ansvarar och beslutar
om upphandlingen inte har bisyssla i företag som kan komma att anlitas. Däremot sker inte inom
förvaltningarna någon direkt kontroll av bisyssla då man föreslår deltagare i expertgrupp vid
upphandling som genomförs av Koncerninköp.
Inom Skånetrafiken anges att upphandlingar sker genom Skånetrafikens upphandlingsenhet i samråd
med ansvarig chef. Ofta utses en upphandlingsgrupp som medverkar vid upphandlingen. Gruppen får
skriva under sekretesslöfte. Dock sker ingen särskild prövning av om någon i gruppen har bisysslor
som kan skada förtroendet eller vara konkurrerande. Det anges i intervjuerna att en förbättring kan
införas genom att tillfoga kontroll av eventuell bisyssla i handlingen för sekretess.
Från Skånetrafiken anges att det ofta är ganska stora koncerner som lämnar anbud med undantag för
färdtjänst. I anlitade färdtjänstföretag får inga anställda vid Skånetrafiken ha bisysslor.
När det gäller mindre upphandlingar som handläggs i olika verksamheter anger flera intervjuade att
de har kontroll på om egna anställda har bisysslor eller andra intressekopplingar som kan innebära
jäv eller på annat sätt påverka förtroendet. Däremot uttrycker flera intervjuade chefer en oro för att
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de inte har samma möjlighet att kontrollera om anställda vid andra enheter inom regionen har
sådana bisysslor eller andra intressekopplingar, vilket skulle kunna skada förtroendet för regionen.
Flera intervjuade anger att frågan om bisysslor och upphandling inte är helt enkel. Man anger då som
exempel att regionen vill främja innovationer, vad avser läkemedel och apparater etc, genom att se
det som positivt att medarbetare medverkar vid utveckling av innovationer, t ex i projekt initierade
av Vinnova eller i forskning och klinisk prövning finansierad av läkemedelsindustrin. Man menar då
att gränsdragningen mot regler kring bisysslor och jäv kan bli svår och ibland otydlig mot bakgrund av
vad man uppfattar som motstridiga signaler från regionen.
Från vår web-enkät till chefer noterar vi att svaren kring frågor som rör upphandling och bisysslor
visar att riktlinjer och rutiner inte är lika väl kända och tillämpade när det gäller upphandling där
regionens anställda har intresse som riktlinjer kring bisysslor i övrigt. (Se bilaga 3). Så anger t ex bara
7 av 10 chefer att regionens riktlinjer och rutiner i dessa avseenden är kända i verksamheten (fråga
5.6) medan 3 av 4 anger att reglerna är tillämpade (fråga 5.7). Detta är lägre än de mer än 9 av 10
som anger att de har tillräcklig information kring regler och rutiner kring bisysslor i stort (fråga 5.1).
Bedömning
Följsamheten och kännedomen rörande riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor
som köps in vid de företag där Region Skånes anställda har intressen är god men inte så god som när
det gäller riktlinjer och rutiner kring bisysslor i övrigt.
Inom Skånetrafiken är det en svaghet att ingen direkt kontroll av bisysslor eller andra
intressekopplingar görs vid utseende av personer till upphandlingsgrupp, detta med undantag av
anlitande av färdtjänstföretag.
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Bilagor
Bilaga 1: Revisionsfrågor
Övergripande revisionsfråga
Den övergripande revisionsfrågan är att granskningen skall ge revisorerna ett underlag för att
bedöma hur regler och lagstiftning avseende bisysslor ser ut och om dessa regler efterlevs. Genom
granskningen vill revisorerna veta hur lagstiftning, regler och rutiner kring bisysslor ser ut och vilken
uppföljning och vilka kontroller som omgärdar området samt dessas effektivitet.
Specificerade revisionsfrågor
1. Hur ser det ut idag jämfört med tidigare?
2. Hur ser regler och rutiner ut avseende bisysslor?
3. Hur välkända är Region Skånes regler och rutiner gällande bisysslor?
4. Hur välkända är de anställdas bisysslor bland chefer på respektive verksamhetsnivå?
5. Hur följs riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor som köps in via de företag där
Region Skånes anställda har intresse?
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Bilaga 2: Regelverk gällande bisysslor

Övergripande
Regelverket består av regler på flera nivåer;
-

-

Lagstiftning (Främst lag (1994:260) om offentlig anställning). Här regleras
förtroendeskadlig bisyssla. Viktigt är också bestämmelserna om jäv i 6 kap 24-27 §§
kommunallagen (1991:900).
Kollektivavtal (Allmänna bestämmelser – AB, 2014, specialbestämmelser för läkare
2013). Här regleras konkurrerande och arbetshindrande bisysslor.
Regionens egna regelverk. (Detta regelverk från 2009 kompletteras med bl a
checklista för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla, blankett inventering av
bisyssla, blankett förbud mot förtroendeskadlig bisyssla, regler kring administrativa
procedurer och rutiner som fastställs för regionen centalt och för respektive förvaltning.)

-

Överenskommelse mellan SKL och branschen om samverkansformer mellan
läkemedelsföretag och medicintekniska företag samt medarbetare i den offentliga
hälso- och sjukvården. (Tidigare fanns det två överenskommelser med respektive
branschorganisation. Från och med den 1 januari 2014 har dessa två
överenskommelser ersatts av en gemensam överenskommelse.)

Lagstiftningen
I Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) reglerar 7-7 c §§ bisysslor. Dessa §§ gäller
enligt 2 § även arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund. Reglerna
innebär att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva
någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Utöver jävsgrundande
bisysslor är även andra förtroendeskadliga bisysslor otillåtna enligt LOA. Arbetsgivaren skall
vidare på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en
bisyssla otillåten. En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som
behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. En arbetsgivare
skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är
förenlig med lagen skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt
och innehålla en motivering.
Enligt 6 kap 24-27 §§ Kommunallagen (1991:900) får den som är jävig inte delta i
handläggningen av ett ärende. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra
jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.
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Kollektivavtal
I kollektivavtal (AB, i Iydelse fr.o.m. 2014-10-01) finns reglering av a) konkurrerande och b)
arbetshindrande bisysslor. I AB § 8 anges att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla
och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka
hindrande för arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med
arbetsgivarens. I en anmärkning anges att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller
ideella organisationer inte räknas inte som bisyssla enligt avtalet.
I Specialbestämmelser för läkare inom lansting/region samt för läkare vid
sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta (2013) regleras frågor kring
bisysslor i punkterna 3 och 30. I punkt 3 anges att om arbetsgivaren överväger att förbjuda
bisyssla med hänvisning till konkurrenskriteriet i AB § 8 ska läkaren ges skälig tid för
avveckling av verksamheten.
I punkt 30 anges att om synnerliga skäl inte talar däremot får den som innehar befattning
som professor/specialistkompetent läkare efter anmälan till arbetsgivaren utöva enskild
läkarverksamhet under högst 6 timmar per vecka. Därutöver får läkare som här avses utöva
enskild läkarverksamhet endast i den mån arbetsgivaren medger det. I fråga om andra
bisysslor gäller bestämmelserna i AB § 8.

Regionens interna regler och rutiner
Regionens egna regelverk
Regionstyrelsen har 2009 antagit riktlinjer för bisysslor, Riktlinjer vid prövning av bisysslor och
likartade aktiviteter (Dnr 0902520). Dessa riktlinjer kompletteras med ett antal bilagor bl a checklista
för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla (bilaga 1), interna sidouppdrag – riktlinjer för ersättning
(bilaga 4), blankett inventering av bisyssla (bilaga 5), blankett förbud mot förtroendeskadlig bisyssla
(bilaga 6). Bilaga 2 och 3 utgörs av Samverkansreglerna. På intranätet - där riktlinjerna är publicerade
- hänvisas via länk till Samverkansreglerna och till information där det framgår att en ny
överenskommelse har träffats från och med den 1 januari 2014 och att den ersätter tidigare
överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation.

Riktlinjerna innehåller regler om prövning av
- Bisysslor
o Förtroendeskadlig
o Arbetshindrande
o Konkurrerande
- Interna sidouppdrag
-

Anlitande av företag som medarbetare är engagerade i
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-

Samverkan mellan läkemedels- och medicintekniska företag och medarbetare inom
hälso- och sjukvården
Samverkan mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin

Med bisyssla avses enligt riktlinjerna varje arbete eller uppdrag – tillfälligt eller permanent –
som utförs vid sidan av anställningen och som inte är hänförligt till privatlivet.
Arbetstagare får inte åta sig sådan bisyssla som rubbar förtroendet eller skadar
arbetsgivarens anseende.
I kontrollsystemet av förtroendeskadlig bisyssla ingår;
- en skyldighet för arbetsgivaren att informera sina arbetstagare om vad som är
otillåtet
- en skyldighet för arbetstagare att på begäran lämna uppgifter om bisyssla till
arbetsgivaren
- en skyldighet för vissa arbetstagare med anställningar som ställer särskilt stora krav
på förtroende för innehavaren att självmant anmäla bisyssla till arbetsgivaren
- en skyldighet för arbetsgivaren att ingripa när man får kännedom om otillåten
bisyssla
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant
ge det till känna enligt 6 kap 24-27 §§ Kommunallagen (1991:900). Den som är jävig får inte
delta i handläggning av ett ärende.
Utöver jävsgrundande bisysslor är även andra förtroendeskadliga bisysslor otillåtna. I
lagkommentaren till 7 § LOA uttrycks följande. ”Den anställde måste därför rent allmänt
göra klart för sig på vad sätt en erbjuden bisyssla kan beröra myndighetens
verksamhetsområde. Han eller hon måste vid sin bedömning också väga in andra uppdrag.
Och om arbetstagaren åtar sig uppdraget måste han eller hon sedan kontinuerligt vara på sin
vakt och själv kontrollera om det kan ha blivit otillåtet att fortsätta med uppdraget på grund
av att myndighetens arbetsuppgifter eller hans eller hennes uppgifter i tjänsten eller i
uppdraget har ändrat karaktär. ”
Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som menligt påverkar
möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation. De olika arbetsuppgifterna kolliderar i tid
eller får till följd att den anställde får en alltför tung arbetsbörda.
Med konkurrerande bisyssla avses normalt bisyssla som menligt påverkar regionens
affärsverksamhet. Konkurrerande bisyssla kan även föreligga när regionen genom bisysslan
inte ges möjlighet att få användning för sina befintliga resurser.
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Grundhållning

-

Förtroendeskadlig bisyssla ska inte tillåtas
Vid tveksamhet ska bisysslan bedömas som förtroendeskadlig
Arbetshindrande bisyssla ska prövas restriktivt
Konkurrerande bisyssla ska prövas restriktivt, med undantag för vad som framgår av
riktlinjerna

Enligt 2009 års riktlinjer ansvarar förvaltningschefen för att varje enskild bisyssla prövas och
att lokala rutiner respektive regelverk utformas. Efter beredning är det också
förvaltningschefen som fattar beslut i varje enskilt fall. Alla chefer skall årligen inhämta
information om pågående och planerad bisyssla hos medarbetarna samt tillse att varje
bisyssla är känd och dokumenterad vid enheten.
För chefer råder en särskild restriktivitet för bisysslor. I riktlinjerna anges: ”Som chef utgör
man förebild för övriga medarbetare. Det är därför av yttersta vikt att chef iakttar särskild
restriktivitet med egna bisysslor. Reglering av bisyssla för chef sker i anställningsavtalet.”

Region Skånes procedurer
Förekomsten av bisyssla ska vara känd och dokumenterad av enheten och av förvaltningen.
I flera förvaltningar har inrättats särskilda ”bisyssleråd” med uppgift att bistå
förvaltningschefen med råd inför beslut som är gränsfall och som kan leda till att praxis i
förvaltningen påverkas samt värna att lika fall behandlas lika. I ett bisyssleråd finns vanligen
erfarna chefer ur linjen, HR-specialist och arbetsrättslig kompetens.
Respektive chef skall regelbundet, årligen inhämta information om pågående eller planerad
bisyssla, lämpligen vid de återkommande medarbetarsamtalen. Respektive chef ska vid
nyanställning lämna information om gällande regler kring bisyssla samt begära uppgifter om
eventuellt förekommande bisyssla. Omprövning av tidigare godkänd bisyssla ska ske årligen.
Medarbetaren lämnar in en blankett med anmälan om bisyssla till närmsta chef. Närmsta
chef yttrar sig över anmälan. Ärendet följer sedan linjeorganisationen med yttrande av chef
på respektive nivå.
Förvaltningschefen prövar varje medarbetares bisyssla. När förvaltningschef/arbetsgivare
överväger att besluta om förbud mot bisyssla föreligger förhandlingsskyldighet om förbudet
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om det avser konkurrerande eller arbetshindrande bisyssla. Sådan förhandlingsskyldighet
enligt MBL föreligger inte om förbudet avser förtroendeskadlig bisyssla. Detta beror på att
förbud mot bisyssla som är förtroendeskadlig i princip bara avser arbetsgivarens
ställningstagande till ett lagfäst förbud enligt LOA. (Se LOA § 7 c och MBL § 42).
Efter förvaltningschefens beslut lämnar närmsta chef besked till medarbetaren. Vid besked
om att arbetsgivaren överväger förbud av bisysslan har medarbetaren rätt att yttra sig. Efter
detta sker eventuell förhandling. Förvaltningschef fattar därefter slutligt beslut.
Medarbetare som fått ett beslut om förbud mot bisyssla ges skälig tid för avveckling,
normalt högst tre månader.
Alla prövningar skall dokumenteras.

Checklista för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla
Syftet med checklistan är att den skall kunna vara ett stöd vid bedömning av om en bisyssla
är förtroendeskadlig. I checklistan finns angivet ett arbetssätt vid bedömning av om en
bisyssla är förtroendeskadlig. Först avgörs om det rör sig om en bisyssla i lagens mening eller
en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och därmed faller utanför
bisysslereglerna. Sedan görs en samlad bedömning av de omständigheter som kan påverka
allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och regionens anseende. Vid denna
bedömning beaktas hur stor risken är för att förtroendet rubbas, detta vägs mot vilken grad
av risk som kan godtas. Hänsyn tas dels till vilka arbetsuppgifter medarbetaren och
verksamheten där han är anställd har, dels vad bisysslan går ut på.
Viktiga aspekter som beaktas i prövningen är bl a:
-

-

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?
Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar?
Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar?

Blankett inventering av bisyssla
Blankett för anmälan och dokumentation av bisysslor som omfattar pågående och planerade
(inom det närmaste året) bisysslor med art och omfattning.
Blankett förbud mot förtroendeskadlig bisyssla
Blanketten är avsedd att användas vid förbud mot pågående bisyssla eller bisyssla som
personen avser att åta sig. I blanketten ska fyllas i vad det är i anställningen som är av
betydelse för bedömningen samt vad bisysslan består i. Blanketten redovisar att
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arbetsgivaren anser att bisysslan enligt 7 § LOA är förtroendeskadlig. Av blanketten framgår
arbetsgivarens beslut (”Arbetsgivaren ålägger dig därför enligt 7 c § att upphöra med
bisysslan/inte åta dig bisysslan”). Av blanketten framgår också vilken tidsfrist som gäller för
avvecklande av bisyssla (dock högst 3 månader) samt hur talan skall föras mot beslutet.

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin
(november 2013, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningens Service
AB, Swedish Medtech, Swedish Labtech).
Enligt överenskommelsen gäller följande principer vid all form av samverkan:
-

Nyttoprincipen (det skall finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv)
Transparensprincipen (samverkan skall vara öppen och transparent och enligt dessa
och andra gällande regler)
Proportionalitetsprincipen (respektive parts förpliktelser ska stå i rimligt förhållande,
all form av ersättning skall vara proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet)
Måttfullhetsprincipen (arrangemang skall vara måttfulla och får inte äventyra eller
uppfattas äventyra hälso- och sjukvårdens oberoende)
Dokumentationsprincipen (all form av samverkan där någon form av ersättning eller
kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad och relevant
dokumentation måste bevaras)

Följande regler skall gälla vid all form av samverkan:
-

Grundregel (industrin får inte erbjuda och medarbetare inom hälso- och sjukvård får
inte begära eller mota förmåner som strider mot dessa regler)
Måltider (måttfull måltid i anslutning till sammankomst får erbjudas)
Alkohol (Alkoholförtäring ska ske restriktivt och enbart i samband med måltid, sprit
får aldrig erbjudas)
Sociala aktiviteter (sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansierade av företag får
inte förekomma)
Resor (om möjligt ekonomiklass, resa ska inte vara längre än den totala
sammankomstens längd)
Medföljande (medföljande får inte delta)
Val av ort och lokal (industrin får sponsra eller arrangera sammankomster utom
Sverige eller Öresundsregionen endast om majoriteten av deltagarna inte är från
Sverige eller om motsvarande kunskap/erfarenhet inte kan inhämtas här. Valet av ort
och lokal ska vara rimligt.)
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Dessutom finns speciell reglering av; ”serviceinformation”, ”produktinformation”, ”övriga
sammankomster”, ”konsultation och uppdrag”, ”samarbetsprojekt mellan hälso- och
sjukvården och läkemedelsindustrin”, ”referenskund”, ”medverkan i
”marknadsundersökningar”, ”upphandlingar” samt ”stipendier” och ”donationer”.
Det som närmast är intressant när det gäller bisysslor är reglerna kring konsultation och
uppdrag; Det anges att medarbetare inom hälso- och sjukvård utgör ett viktigt inslag i
aktiviteter som forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och rådgivande organ
(advisory bords). Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av
konsultativ karaktär ska den betraktas som en bisyssla. I sådana fall skall arbetsgivarens
regler om bisysslor tillämpas. Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan
medarbetaren, medarbetarens arbetsgivare och företaget. Ersättningen ska vara skälig i
förhållande till arbetets innehåll och nedlagd tid. Kostnadsersättning ska ske i enlighet med
arbetsgivarens regler. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till arbetsgivaren.
Regler finns vidare för ”samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvården och
läkemedelsindustrin”, enhet inom hälso- och sjukvården agerande som ”referenskund”
medverkan i ”marknadsundersökningar”, ”upphandlingar” samt ”stipendier” och
”donationer”.

23

Bilaga 3: Resultat av web-enkät
Antal respondenter: 200 st slumpmässigt urval bland chefer i Region Skåne.
Antal fullföljda svar (där hela enkäten besvarades): 171 st. Svarsprocent: 85,5%.
Utskick skedde: Utskick 1: 2016-04-06, Påminnelse 1: 2016-04-12, Påminnelse 2: 2016-04-18
Enkäten stängd: 2016-04-25.
Fråga 1
Regionstyrelsen antog 2009 riktlinjer för bisysslor. (Riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
aktiviteter). Här följer ett antal frågor som vi vill att du skall besvara och ett antal påståenden som du
skall ta ställning till.
Hur många av dina medarbetare har bisysslor?
Antal

Procent

0–5%

146

85%

6 – 15 %

15

9%

16 % -

8

5%

Vet ej

2

1%

Total

171

100%

Fråga 2
När för du diskussion med dina medarbetare om bisysslor?
Du kan ange flera svar!
Antal

Procent

årligen t ex vid
medarbetarsamtal

159

93%

då frågan
aktualiseras av
medarbetare

55

32%

då jag aktualiserar
frågan med en
medarbetare

35

20%

frågan har inte
varit aktuell

5

3%

171

149%

Total
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Fråga 3
Har du själv, t ex i samband med medarbetarsamtal, fått frågan av din chef om du har bisysslor?
Antal

Procent

Ja

132

77%

Nej

39

23%

Total

171

100%

Fråga 4
Har någon av dina medarbetare haft bisysslor eller anmält avsikt att ha bisysslor, där arbetsgivaren
efter prövning förbjudit bisysslan?
Antal

Procent

Ja

16

9%

Nej

142

83%

Vet ej

13

8%

Total

171

100%

Fråga 5.1 Bedöm följande:
Jag har fått tillräcklig information om hur jag skall tillämpa regionens riktlinjer och rutiner för
bisysslor.
Antal

Procent

Instämmer
helt

106

62%

Instämmer till
viss del

53

31%

Tar delvis
avstånd

10

6%

Tar helt
avstånd

2

1%

171

100%

Total
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Fråga 5.2 Bedöm följande:
Jag känner att jag har tillräcklig kunskap om mina medarbetares bisysslor.
Antal

Procent

Instämmer
helt

128

75%

Instämmer till
viss del

39

23%

Tar delvis
avstånd

2

1%

Tar helt
avstånd

2

1%

171

100%

Total

Fråga 5.3 Bedöm följande:
Regionens regler och rutiner rörande bisysslor är välkända i min verksamhet.
Antal

Procent

Instämmer
helt

80

47%

Instämmer till
viss del

77

45%

Tar delvis
avstånd

12

7%

Tar helt
avstånd

2

1%

171

100%

Total

26

Fråga 5.4 Bedöm följande:
Regionens regler och rutiner rörande bisysslor tillämpas i min verksamhet.
Antal

Procent

Instämmer
helt

131

77%

Instämmer till
viss del

34

20%

Tar delvis
avstånd

4

2%

Tar helt
avstånd

2

1%

171

100%

Total

Fråga 5.5 Bedöm följande:
Regionens regler och rutiner gällande bisysslor är ändamålsenliga.
Antal

Procent

Instämmer
helt

86

50%

Instämmer till
viss del

65

38%

Tar delvis
avstånd

17

10%

Tar helt
avstånd

3

2%

171

100%

Total
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Fråga 5.6 Bedöm följande:
Regionens riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor som köps in via de företag
där regionens anställda har intresse är kända i min verksamhet.
Antal

Procent

Instämmer
helt

51

30%

Instämmer till
viss del

70

41%

Tar delvis
avstånd

33

19%

Tar helt
avstånd

17

10%

Total

171

100%

Fråga 5.7 Bedöm följande:
Regionens riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor som köps in via de företag
där regionens anställda har intresse är tillämpade i min verksamhet.
Antal

Procent

Instämmer
helt

68

40%

Instämmer till
viss del

62

36%

Tar delvis
avstånd

25

15%

Tar helt
avstånd

16

9%

Total

171

100%
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Fråga 6
Egna synpunkter och förslag kring Region Skånes arbete med frågor om bisysslor:
Svarsvärden (antal svar 38)
 Jag upplever att regelverket är uddlöst när det gäller läkare som tar ut jourkomp och arbetar på
ledig tid för en konkurrerande privat vårdgivare. Verksamhetscheferna verka rädda att ställa
ultimatum då dom är oroliga att dessa läkare då säger upp sig.
 Vi kan ytterligare tydliggöra bisyssla som ej är förenlig med vårt arbete som tjänsteman i
Regionen. Kan göras via t ex case diskussion vid ledningsforum.
 har en medarbetare som har bisyssla. Ingen med vanligt schema har ork att ha bisyssla.
 Tydlighet om vad som faktiskt är en bisyssla. Har varit på utbildning med HR-personer som
hävdar att allt som sker utanför medarbetarens säng och arbetsplatsen kan bedömas som
bisyssla. Då skulle t ex att oavlönad leda en gymnastikgrupp kunna vara en bisyssla, enligt dem...
För egen del har jag alltid trott att det handlat om att ta reda på om medarbetarna får inkomst
från någon annan arbetsgivare eller egen verksamhet men det verkar omfatta mer än så och
därför skulle jag önska större tydlighet om vad som gäller.
 Första veckan som chef på denna position varför mina svar grundar sig på mina tidigare
erfarenheter som chef i 20 år i Region Skåne
 G upphandling av tjänster och varor så har det inte varit aktuellt, visste inte hur jag skulle svara.
 Jag tycker det räcker med att frågan besvaras via någon form av anmälan, försäkran eller enkät
som medarbetarna fyller i 1 gång/år eller en möjlighet att själv gå in och registrera en bisyssla
digitalt ex via HR-fönster eller motsvarande. Så pass få av min personal har ens bisyssla och när
frågan kommer upp under medarbetarsamtal eller nyanställning, så sker det nästan oreflekterat
och slentrianmässigt. Samtidigt är det viktigt att både Region Skåne och personalen har koll på
vad det innebär att vissa medarbetare genom bisyssla kan komma att hamna -eller utsätta
verksamheten för att hamna- i tveksamma situationer. Jag föreslår att anmälan alltså sker som
en avvikelse där INGEN BISYSSLA är normen och att en årlig digital deklaration med försäkran
skjuts ut.
 Är av den åsikten att det skulle vara ändamålsenligt att tillåta personer arbeta utanför sjukhuset
och likväl kunna till exempel tjänstgöra 70% på sjukhuset. Den frågan borde belysas för i
dagsläget ser jag inte att de negativa konsekvenserna överväger.
 Min känsla är att inom bristyrken godkänner man nästan alltid bisysslor (borde vara tvärtom).
Rädsla finns för att personalen annars slutar.
 Jag upplever att det fall som tagits upp är HELT kontraproduktivt och tolkas som konkurerande,
men inte är det annat än på ett hypotetiskt plan (förbjuder tjänst som inte är förtroendeskadande
på tid utanför den deltid jag kan erbjuda. Hybris från Regionen som skadar vårt varumärke som
arbetsgivare. Processen har tagit alldeles för lång tid och inte varit transparent!
 Jag har en enhet på förvaltningsstab dvs inga läkare. Det är ju mycket läkare som detta handlar
om och det kan kännas lite overdo att jag måste hantera denna fråga många ggr om året :)
 Frågan är alltid aktuell då det i många professioner kan vara att medarbetare
tillfrågas(headhuntas) från andra arbetsgivare.
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Vid anställning fyller varje medarbetare i ett formulär där de uppger ifall de har en bisyssla. Om
tjänsten förändras fylls ett nytt formulär i. Det är lite otydligt hur ofta man skall ställa frågan till
sina medarbetare igen?
Är inte helt säker på att man på ledningsnivå följer riktlinjerna.
Har bara koll på det man uppger......
Det är kanske dax att schemalägga doktorerna så de inte får så mycket jourkomp som ska
plockas ut o då de ger sig ut o jobbar på andra ställen.
Eftersom majoriteten av medarbetarna inte alls har bisysslor så är flera av frågorna i detta
formulär inte relevanta t ex "Regionens regler och rutiner rörande bisysslor är välkända i min
verksamhet. " Detta då det inte finns nån anledning att dryfta regler och förordningar om
vederbörande inte har nån bisyssla.
Det är bra att det finns gemensamma riktlinjer kring denna fråga.
Riktlinjerna är tydliga men ibland känns "huret" man tillämpar otydligt.
Här finns en gråzon när det gäller medarbetare som bedriver egen psykoterapi men delvis riktat
till annan målgrupp än de patienter som går i den offentliga vården, men gränsdragningen här är
inte knivskarp och det kan bli svårt att kontrolera i vilken mån vi arbetar och konkurrerar om
samma patienter.
Jag anser att Regionen bör vara mer generös när det gäller att bevilja ledighet upp till 25 % för
att arbeta med egen, icke konkurrerande, verksamhet/firma. Vi förlorar många medarbetare,
som vi betalt fortbildning för, då de inte beviljas tjänstledighet för att på del av tjänst utöva det vi
utbildat dem till, t ex psykoterapeutisk behandling.
Var konsekventa! Frågan har svängt fram och tillbaka i åratal och tillämpningen har varierat
enormt delvis av politiska skäl. Man tappar respekten.
Vårdval , brist på läkare och specialist ssk inom vissa verksamhetsområden ökar konkurrensen om
personalen, kanske är det ibland bättre att låta någon arbeta med bisyssla till en viss del- minskar
risken för att de försvinner helt.
Diskussion har framkommit i vår vad som egentligen är en bisyssla. Är styrelsemedlem i en
bostadsrättsförening eller idrottsförening en bisyssla?
Trots regaler finns det kniviga gränsfall. Innovativa medarbetare vill vi ha kvar med de vill ju
samtidigt får avkastning på sina idéer. Bra med bisyssloråd dit man kan hänskjuta svåra
överväganden.
enkäten är inte ändamålenlig att besvara om man inte har några medarbetare med bisysslor.
Vad gäller upphandling tänker jag också att det inte varit aktuellt eftersom ingen av oss
medarbetare är delaktiga i upphandlingsavtal -ARBETSORDNINGEN FÖR HUR MAN RAPPORTERAR BISYSSLA BEHÖVER FÖRENKLAS, IDAG TAR
DET ALLDELES FÖR MYCKET KRAFT OCH ENERGI FÖR DEN ENSKILDA PROCESSEN.
Bra att frågan om bisysslor tas upp.
Många ggr är det först när frågan blir aktuell som medarbetare eller chef sätter sig in i vad det
innebär. Viktigast är att cheferna vet eller vem de ska vända sig till när frågan dyker upp.
Verksamheten känner bäst sina medarbetare och kan bedöma om det finns konflikt av något slag
eller ej. Bör HELT ligga på närmaste chef som har personalansvar och inte på förvaltningschefen.
Rent förtroendeskadligt att inte låta dessa chefer ta besluten
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Bisysslor där egen ekonomisk vinning direkt kan ses bör inte tillåtas. Konkurrerande bisyssla bör
skiljas från kompletterande bisyssla. Den senare kan vara mkt värdefull.
Arbetet med att registrera bisysslor är extremt tidsödande rent administrativt för cheferna och
ett irritationsmoment för medarbetarena (som merparten jobbar 3 skift och inte har någon
bisyssla). Klokare vore att koncentrera de årliga granskningarna till de yrkesgrupper där problem
med bisysslor OFTAST uppstår och vilka de är vet man säkerligen redan väl idag.
Den sedan många år tillbaka alltmer "privatiserade" vården möjliggör för alternativ, vilket
innebär att flera anställda har bisyssla. Det utarmar den "offentliga" vården på kompetens och
tjänstgöringsgrad vilket skapar "hål" som är svåra att fylla. Den offentliga psykiatrin upplevs som
mycket "tung" och med många tvingande aktiviteter som man sällan ser patientnyttan av och då
vill man arbeta med ett eget urval av patienter i privat regi vilket ger en ökad professionell
stimulans/tillfredsställelse.
Måste dessa ärenden gå till förvaltningschefsnivå?
Bara det inte är utmattande så ser jag det som positivt då man kan lära sig av andra sjukhus
rutiner, arbetssätt och behandlingstraditioner och "ta hem" det till det egna sjukhuset.
Jag förväntar mig att policyn gäller och ska följas av alla medarbetare inom Region Skåne.
Frågorna på föregående sida var svåra att besvara för mig emedan jag inte känner till Regionens
policy om bisysslor i detalj. För min del är mina medarbetare läkare, specialister. Det som kunde
vara aktuellt vore att de arbetade för bemanningsföretag på sin fritid, vilket inte skulle möta
något hinder. Men - ingen av oss, vare sig jag eller mina specialistkollegor arbetar extra
någonstans, vi lägger all vår kraft på Lasarettet i Helsingborg
krångligt system med blanketterna
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Bilaga 4: Bisysslor i Stockholms läns landsting och Västra
Götalandsregionen
Stockholms läns landsting (SLL)
Landstingsstyrelsen antog 2007 allmänna riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting
(Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2007-08-28, LS 0708-0861). 2010 utarbetades
ett stödmaterial ”Vägledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting” (2010-1125) avsett att utgöra en komplettering och förtydligande till riktlinjerna och det allmänna regelverks
som finns rörande bisysslor för arbetstagare.
Riktlinjer
Bisysslor definieras som ”alla tillfälliga eller stadigvarande sysslor som utövas vid sidan av
anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet. Bisysslor kan vara extraarbete hos den
ordinarie arbetsgivaren, arbete hos annan arbetsgivare samt kortvarig och tillfällig verksamhet på
fritiden. En bisyssla kan vara en anställning, ett uppdrag eller egen verksamhet. Bisysslan förutsätter
inte en viss omfattning och inte heller att det är fråga om förvärvsverksamhet. Den kan vara avlönad
eller oavlönad.”
Det anges att som huvudregel gäller att det är tillåtet för de anställda att ägna sig åt bisysslor.
Arbetsgivaren har normalt inget inflytande eller intresse av vad de anställda gör på fritiden. Det finns
dock begränsningar i rätten att utöva bisysslor. Arbetsgivaren kan därför förbjuda vissa bisysslor. Det
betonas att varje anställds bisyssla bedöms för sig.
Bisysslorna delas in i tre kategorier, förtroendeskadliga, konkurrerande och arbetshindrande
bisysslor. En bisyssla kan bedömas som mer än en kategori av bisyssla. Det betonas att bisysslor som
avser anställning eller uppdrag hos mer än en arbetsgivare/enhet inom landstinget bedöms inte som
konkurrerande.
Det anges att för det fall landstinget uppmuntrar anställda att överta och driva viss verksamhet,
kommer anställdas förberedelser inför övertagandet vara förenliga med anställningsavtalet, i
enlighet med de principer och riktlinjer som landstinget har ställt upp.
Det anges att förtroendeskadliga bisysslor inom den förvaltningsdrivna delen av landstingets
verksamhet regleras i LOA (lagen om offentlig anställning). Det betonas att förbudet mot
förtroendeskadlig bisyssla innebär att en anställd som har för avsikt att åta sig en bisyssla eller redan
utövar en bisyssla har ett personligt ansvar för att han eller hon inte utövar en förtroendeskadlig
bisyssla.
Det betonas att vid bedömningen om bisysslan är förtroendeskadlig är det av betydelse vilken
beskaffenhet bisysslan har och ibland också dess omfattning samt om bisysslan ligger inom
arbetsgivarens verksamhetsområde. Det anges vidare att en bisyssla som innebär att den anställde
riskerar att bli jävig i sin ordinarie anställning oftast är förtroendeskadlig.
Det anges vidare som exempel på en förtroendeskadlig bisyssla att den anställde ägnar sig åt
alternativa behandlingsmetoder som är vetenskapligt tveksamma, om det finns en risk att patienten
och/eller allmänheten kan uppfatta det som om landstinget står bakom metoden.
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Det betonas vidare att förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor även omfattar dem som är
anställda på deltid. Men det anges att om ”arbetstagarens verksamhet vid sidan av deltidsarbetet
inte är att betrakta som förtroendeskadlig, är det oftast inte rimligt att förhindra en bisyssla som har
en omfattning upp till motsvarande heltid med motiveringen att den skulle vara någon annan typ av
otillåten bisyssla”.
Beträffande konkurrerande bisysslor anges att de regleras i kollektivavtalets allmänna bestämmelser.
Det betonas att arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om arbetsgivaren finner att den kan innebära
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Det anges att ”motiveringen för detta
förbud är att offentlig verksamhet kan orsakas ekonomisk skada om anställda fritt får konkurrera
med arbetsgivares verksamhet”.
Som exempel på konkurrerande bisysslor anges;
-

En bisyssla kan vara konkurrerande om den innebär att en anställd har anställning eller uppdrag i
en verksamhet som har samma utbud och kundkrets som landstinget har.
En bisyssla kan bedömas vara konkurrerande om den innebär att landstinget erbjuds att köpa
tjänster av en anställd och där tjänsterna ingår i arbetstagarens normala kompetensområde.
En bisyssla som innebär att den anställde kan överföra patienter till privat behandling i egen regi
är inte tillåten.
En anställd som har ägarintresse i en konkurrerande verksamhet kan innebära att den anställde
bedöms utöva en konkurrerande bisyssla.

Beträffande chefer och andra ledande befattningshavare i landstinget anges att de inte får ha
bisysslor inom samma verksamhetsområde som landstingsanställningen avser.
Beträffande arbetshindrande bisysslor anges att arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om
arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna. En bisyssla som enligt
arbetsgivaren kan inverka på möjligheten för den anställde att sköta sitt ordinarie arbete
tillfredsställande kan förbjudas.
Beträffande proceduren kring bisysslor anges att arbetsgivarna inom landstinget skall informera
nyanställda om riktlinjerna för bisysslor. Arbetsgivaren skall begära att den anställde redovisar
eventuella bisysslor. Det betonas också att arbetstagaren på arbetsgivarens begäran skall anmäla
bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens
bisysslor.
Det framhålls att arbetsgivaren ska ta ställning till om den anställdes bisyssla är sådan att den skall
förbjudas. ”En individuell bedömning sker för varje arbetstagare och bisyssla”. Arbetsgivarens beslut
ska vara skriftligt och motiverat.
Det anges vidare att om arbetsgivaren finner att det är rimligt, skall det i beslutet anges inom vilken
tid arbetstagaren skall upphöra med bisysslan. ”Arbetsgivaren kan då medge en skälig tid för
avveckling, som bör uppgå till som längst tre månader. Om ingen tid för avveckling medges, skall
utövandet av bisysslan omedelbart upphöra.”
Vägledning
Av vägledningen framgår att redovisning av bisyssla skall göras av arbetstagaren på begäran från
arbetsgivaren och enligt anvisningar från arbetsgivaren. Det anges att ett alternativ till ett formellt
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förbud mot en bisyssla kan vara att efter diskussion mellan arbetsgivare och arbetstagare komma
överens om en rimlig inriktning och omfattning på bisysslan i det fall det bedöms som lämpligt.
Redovisning av bisyssla och beslut om förbud mot bisyssla ska arkiveras i arbetstagarens personakt.
Det anges i vägledningen att otillåten bisyssla kan var av tre slag:
-

Förtroendeskadlig
Konkurrerande
Arbetshindrande

Det noteras vidare att bisysslan ska bedömas på samma sätt oavsett i vilken form bisysslan utövas,
som exempel anges att ett rent ägarintresse i en verksamhet som bedriver med landstingen
konkurrerande verksamhet kan vara en otillåten bisyssla, detta i de fall medarbetaren, ensam eller
tillsammans med annan, har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Ett rent passivt ägande
utgör inte i sig otillåten bisyssla. Däremot kan en intressekonflikt uppkomma på annat sätt och det
anges att medarbetaren inte får handlägga frågor som rör förhållandet mellan landstinget och ett
bolag som medarbetaren har ett ägarintresse i.
Det anges vidare att det vid nyanställning kan inträffa att en medarbetare bedriver en verksamhet
där det bedöms olämpligt att personen som medarbetare har kvar engagemanget. Landstinget kan
då tydliggöra att det är ett villkor för att bli anställd att engagemanget avvecklas och detta villkor förs
då in i anställningsavtalet.
Beträffande förtroendeskadlig bisyssla noteras att reglerna i lag om offentlig anställning (7 §) endast
gäller i förvaltningsdriven verksamhet men att för bolagsdriven verksamhet en snarlik regel finns i
Allmänna bestämmelser § 8.
I vägledningen anges särskilt att arbete hos bemanningsföretag eller i eget bolag åt vårdgivare inom
Stockholms läns landsting är en förtroendeskadlig bisyssla och inte tillåten.
I vägledningen betonas vad gäller konkurrerande bisysslor att förbudet att konkurrera med
arbetsgivaren är en vikig aspekt i lojalitetsplikten. Konkurrerande bisyssla definieras som verksamhet
som innebär eller kan innebära men för arbetsgivarens verksamhet, t ex genom produktions- eller
intäktsbortfall. Det anges att ”särskild uppmärksamhet bör riktas mot sådana fall där patienter styrs
över från landstingets verksamhet till annan verksamhet eller där det finns en sådan risk”.
Vad avser arbetshindrande bisyssla anges att det är en sådan bisyssla där det typiskt sett medför eller
där det finns en betydande risk för negativ inverkan på arbetsprestationen. Det anges att semester
och kompensationsledighet är till för återhämtning och rekreation. Det noteras att för en
deltidsanställd arbetstagare ”kan det finnas anledning att ha en mer generös inställning, i vart fall om
situationen är sådan att arbetsgivaren inte kan erbjuda en heltid”.
Det betonas att chefers bisyssla särskilt ska uppmärksammas. ”Chefer är en förebild för
medarbetarna och det innebär att dessa ska visa särskild restriktivitet med egna bisysslor. Chefers
bisyssla ska regleras i deras anställningsavtal.”
Det noteras att beslut om förbud mot bisyssla enligt reglerna i Allmänna bestämmelser
(kollektivavtalet) om konkurrerande verksamhet och arbetshindrande bisyssla inte kan överprövas
rättsligt och att arbetsgivaren där har en ensidig beslutanderätt. Det betonas att denna
beslutanderätt inte får utövas på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt.
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Beträffande påföljder anges att utföra en bisyssla i strid mot förbud innebär ett brott mot
anställningsavtalet. Det anges vidare att om en arbetstagare inte lämnar uppgifter som begärts om
bisyssla eller inte följer ett förbud mot bisyssla det kan leda till varning eller, i allvarliga eller
upprepade fall, uppsägning. Det noteras vidare att en bisyssla som innebär missbruk av förtroende
för egen vinning kan leda till avsked.
Det anges att vid förbud mot bisyssla som pågår det är lämpligt med skälig tid för att avveckla denna,
normalt högst tre månader.
Vad gäller proceduren anges att beslut om förbud att utöva bisyssla fattas av förvaltningschef eller
efter delegation från förvaltningschef av chef närmast underställd förvaltningschef. Förvaltningschef
ansvarar för att lokala rutiner tas fram för att hantera bisysslor och att regelverkat är allmänt känt
hos medarbetarna.
Granskning av bisysslor
Bisysslor har ingått i granskningar av olika delar av verksamheten inom SLL. Någon nyligen
genomförd övergripande granskning eller inventering av bisysslor har inte gjorts.
Vid granskning av Södertälje sjukhus (projektrapport nr 14/2015 Risken för oegentligheter inom
Södertälje sjukhus AB) framhåller revisorerna att ”styrelsen bör säkerställa att styrdokument om
bisysslor samt inköp och upphandling följs”.
Sjukhusets riktlinjer för bisysslor överensstämmer med SLL:s riktlinjer. Enligt SLL:s riktlinjer ska alla
anställda ha tillgång till riktlinjerna för bisysslor. Sjukhuset kommunicerar också sina lokala regelverk
avseende bisysslor på sitt intranät som är åtkomligt för alla anställda. Här finns bland annat riktlinjer
och blankett för redovisning av bisysslor. Av sjukhusets riktlinjer framgår att de anställda är skyldiga
att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor. Vidare framgår att för att arbetsgivaren ska kunna
samordna uppföljningen av bisysslor ska de anställda årligen lämna de uppgifter som behövs.
Revisionen konstaterar att ingen samordning av uppföljning görs på övergripande nivå.
I och med att bara de blanketter där en bisyssla uppges lämnas till personalavdelningen, finns det
ingen samlad bild över om samtliga anställda har lämnat in sina bisyssleblanketter. Revisionen kan
genom granskningen konstatera att så inte är fallet, och därmed att sjukhuset riktlinjer frångås.
Revisionen har genomfört en registeranalys för att identifiera om anställda inom sjukhuset och deras
närmaste anhöriga har eget företag som har levererat varor eller tjänster till sjukhuset.
Registeranalysen har samkörts med Skatteverket och Infotorgs register över bolag.
Granskningen visade att 371 anställda (22 procent) av totala personalstyrkan tillsammans hade 537
engagemang i 529 unika bolag under analysperioden. Det är yrkeskategorierna läkare och chefer som
i störst omfattning har någon form av bisyssla. Anställda med engagemang i bolag som återfunnits i
sjukhusets leverantörsregister var dock begränsad.
Revisionen genomförde också en substansgranskning med syfte att kartlägga i vilken omfattning de
riktlinjer som finns tillämpas, bl a att bisyssleblankett lämnas, och följa upp att de uppgifter anställda
lämnar på bisyssleblanketten överensstämmer med uppgifterna hos InfoTorg.
Revisionen konstaterar att det i många fall finns svårigheter att bedöma om angivna bisysslor är
arbetshindrande eller konkurrerande genom att information om bisysslan är bristfällig.
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Vid granskning av Trafiknämnden (årsrapport 2014, Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms
lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB) framhålls att ”revisionen bedömer att det regelbundet bör
genomföras kontroller av anmälda bisysslor, exempelvis genom stickprov, för att kontrollera att
uppgifterna som angetts är riktiga och fullständiga. Nämnden rekommenderas även att säkerställa
att också bisysslor som innehas av konsulter på nyckelfunktioner anmäls, bedöms och
dokumenteras.”
Revisorerna noterar att Trafikförvaltningen efterfrågar uppgifter avseende eventuella bisysslor vid
två tillfällen, i samband med anställning samt årligen i samband med respektive anställds
medarbetarsamtal. Anmälan av bisyssla sker vid medarbetarsamtalen och dokumenteras genom att
den anställde fyller i en blankett där aktuella bisysslor ska framgå. Någon kontroll av uppgifternas
korrekthet eller fullständighet genomförs inte.
Trafiknämnden anlitade under 2014 totalt 1 700 konsulter. Anmälan om bisyssla begärs dock inte in
från konsulter. I trafiknämnden förekommer att anställda övergår till att arbeta som konsulter och
tvärtom. Många konsulter har dessutom långa uppdrag och upprätthåller ibland funktioner som
exempelvis projektledare som skulle ha kunnat ligga på anställda.
Västra Götalandsregionen (VGR)
Riktlinjer
Västra Götalandsregionen (VGR) har relativt nya riktlinjer (Riktlinjer avseende bisysslor för anställda
inom Västra Götalandsregionen, 2014-10-07, RS 32-2014). I riktlinjerna definieras bisyssla som varje
syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning och som inte kan
hänföras till privatlivet. Det anges att varje medarbetare själv disponerar sin fritid men att det är
viktigt att medarbetarna inte utövar bisysslor som till innehåll eller omfattning skadar VGR:s
intressen eller anseende.
Det betonas i riktlinjerna att medarbetare i VGR endast i undantagsfall bör medges bisyssla som
innebär arbete som hyrläkare eller i bemanningsföretag. Tjänstledighet för denna typ av bisyssla
beviljas normalt inte.
Det betonas att uppdrag som medarbetare utför för annan uppdragsgivare än VGR men som
medarbetaren utsetts till eller fått i anledning av anställningen i VGR ska ske inom tjänsten och att
ersättningen ska tillfalla VGR. Förvaltningschef ansvarar för att fastställa hur uppdragstagare ska
utses. Beslut att utse uppdragstagare skall vars skriftligt och diarieföras. Varje förvaltning ska årligen
sammanställa en förteckning över uppdragen.
Som icke tillåtna bisysslor anges bisysslor som är:
- Förtroendeskadliga (enligt LOA)
- Arbetshindrande (enligt kollektivavtalets Allmänna bestämmelser)
- Konkurrerande (enligt kollektivavtalets Allmänna bestämmelser)
Det anges att förekomsten av bisysslor ska vara känd av närmaste chef och uppgifter om bisysslor
skall inhämtas vid anställningsintervju. Uppföljning ska ske vid de årliga utvecklings- och
planeringssamtalen.
Det anges vidare att förvaltningschef ansvarar för att fastställa beslutsgången vid förbud eller
medgivande att utöva bisyssla. Det betonas att beslut avseende medarbetare som önskar bedriva
eller bedriver privat mottagningsverksamhet alltid ska fattas av förvaltningschef. Eventuellt
medgivande skall tidsbegränsas så att omprövning sker med viss regelbundenhet.
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Vid förbud om att utöva bisyssla ska berörd medarbetare få ett skriftligt beslut med
besvärshänvisning och motivering. Beslut ska diarieföras. Det anges vidare att överenskommelse om
tillåtna bisysslor ska vara tydligt angivna till innehåll och omfattning, ha skriftlig form, vara
tidsbegränsade för att omprövning ska kunna ske degelbundet samt diarieföras.
Beslut om att förbjuda bisysslor och överenskommelser om tillåtna bisysslor ska årligen
sammanställas av varje förvaltning.
Till riktlinjerna finns vidare en bilaga (bilaga 1) med exempel på otillåtna bisysslor.
Granskning av bisysslor
Bisysslor har ingått i granskningar av olika delar av verksamheten inom VGR. Två nyligen genomförda
övergripande granskningar av bisysslor har rapporterats:
-

Granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen (Dnr: Rev 33-2012, 2013-06-19)
Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor (Dnr: Rev 33-2012, revisionskollegiet 19
februari 2014)

I rapporten ”Granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen” noteras följande slutsatser:
- Regionen har fastställda riktlinjer för hantering av anställdas bisysslor. Dessa riktlinjer är
ändamålsenliga avseende bedömning av bisysslors lämplighet. De är dock ej ändamålsenliga
avseende vilka sysslor och verksamheter som omfattas av begreppet bisyssla och skapar därmed
ej förutsättningar för en god intern kontroll.
- Regionens styrmodell avseende bisysslor är ändamålsenlig avseende delegation och uppföljning.
För att kunna säkerställa följsamhet mot fastställda riktlinjer krävs dock möjlighet till
sammanställning av tillåtna och otillåtna bisysslor på förvaltningsnivå, vilket ej finns i dagsläget.
- Vid intervjuer av personalansvariga chefer samt vid substansgranskning av utvalda engagemang
har det konstaterats en rad avsteg från fastställda riktlinjer. Dessa avsteg bedöms vara resultatet
av otydliga styrdokument samt en ineffektiv kontrollmiljö.
I rapporten lämnas vidare följande rekommendationer:
- Förtydliga och kommunicera Regionens riktlinjer avseende vad som utgör en bisyssla och därmed
skall anmälas. Förtydligandet bör även kompletteras med konkreta exempel på vad som är,
respektive inte är, en bisyssla.
- Förtydliga Regionens riktlinjer avseende externa uppdrag som utförs som en del av ordinarie
tjänst. Särskild tydlighet bör framgå avseende hantering av arvodering eller andra former av
ersättning kopplat till dessa uppdrag.
- Genomför en fullständig kartläggning och sammanställning av såväl tillåtna som otillåtna bisysslor
per förvaltning för att bedöma faktiska risker kopplat till olika former av skadliga bisysslor.
- Utreda vilket befintligt systemstöd samt vilka arbetsmetoder som kan användas för en
ändamålsenlig och effektiv uppföljning av bisysslor. Denna utredning bör även kopplas till övriga
områden med hög risk för förtroendeskador (såsom ägarintressen i externa bolag eller
närståenderelationer).
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Av kartläggning och iakttagelser och analys framgår i rapporten bl a:
- Av Regionens drygt 53 000 anställda har 8 452 minst ett engagemang registrerat i Bolagsverkets
näringslivsregister. 1 550 anställda inom Regionen har mer än ett registrerat engagemang.
- Vid granskningen av utvalda engagemang har man inte funnit att de personer som finns
registrerade som funktionärer i externa bolag samtidigt påverkat affärsrelationen med VGR.
I rapporten ”Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor” noteras:
- Granskningen omfattar de 15 bolag där förvaltningen enligt den tidigare granskningen köpt varor
eller tjänster av ett bolag med en regionanställd person i styrelsen.
- Man bedömer i rapporten att avsaknaden av avtal och övrig dokumentation i granskade
affärshändelser tyder på en bristande intern styrning och kontroll.
- Man bedömer även att en bristande följsamhet till rutiner för godkännande av bisysslor, avtal och
inköpspolicy samt bristande dokumentation av köp bidrar till att öka risken för felaktigheter i
samband med köp uppstår samt att det finns en ökad risk för befogenhetsöverskridanden i
beslutsfattandet.
- Man rekommenderar granskade styrelser att de stärker den interna styrningen och kontrollen för
att säkerställa att fastställda rutiner och riktlinjer är kända och tillämpas i verksamheten så att
risken för att en sammanblandning av region intressen och egen intresse i samband med
upphandling och inköp inte kvarstår.
Sammanfattning och jämförelse
Regelverket rörande bisysslor och procedurer vid hantering av bisysslor i SLL och VGR är, särskilt om
man beaktar den tid som förflutit mellan tillkomsten av riktlinjerna (SLL 2007 och VGR 2014), relativt
lika och de liknar också Region Skånes regler. Mindre nyansskillnader finns dock, bl a noteras en
positiv grundhållning i SLL:s regelverk till att arbetstagare under tiden de är anställda vid SLL vidtar
förbereder för övertagande av drift av verksamhet som SLL önskar överlåta. VGR är å andra sidan
tydligare i sin negativa bedömning av bisyssla som hyrläkare eller i bemanningsföretag. Det anges
också att tjänstledighet för denna typ av bisyssla normalt inte beviljas inom VGR.
När det gäller genomförda granskningar som redovisas ovan är de inte direkt jämförbara. VGR:s
granskningar avser bisysslor övergripande inom regionen medan SLL:s granskningar avser granskning
av bisysslor som en del i granskningen av olika verksamheter. Frågan kan dock ställas om man inte
vid samma ansats som i VGR hade hittat samma problem inom SLL och om man med den ansats som
tillämpats vid granskningarna inom SLL hade hittat samma problem vid granskning inom VGR. Det
kan också vara en hypotes att omfattningen och karaktären på bisysslor som anges i VGR kan vara
likartad inom SLL.
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Bilaga 5: Koncernkontorets blankett ”Redovisning av bisysslor till
årsredovisning”
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