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Frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor 
 
Vaxholm stads förtroendevalda revisorer önskar ställa några frågor till Kommunstyrelsen rörande han-
tering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den interna kon-
trollen av bisysslor är tillräcklig. 

 
Bakgrund 
 
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal som Allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om 
offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara förtroendeskadliga, arbetshindrande 
och/eller konkurrerande.  
 
I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, regioner och kommunalförbund. 
Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att kräva att den otillåtna bisysslor upp-
hör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag anlitas av anställda i kommu-
nens verksamhet. 
 
Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex. Allmänna bestämmel-
ser. Där regleras bland annat att arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetan-
degöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslor och lämna uppgifter. Det anges även att 
arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för arbets-
uppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
 
Frågor till Kommunstyrelsen 

 

• Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella bisysslor? I 
förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs? 

• Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som gäller vid 
eventuell bisyssla? 

• Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor förekommer bland de 
anställda? 

• Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?  

• Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det förekommer att 
anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Vaxholms stad? 

• Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande bisysslor? Om ja, 
hur görs en sådan kontroll. 

• Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är tillräcklig? 
 
Vi önskar Kommunstyrelsens svar och kommentarer senast den 10 juni 2022. 
 
För Vaxholms stads revisorer 
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