
 
 
 
 
 
 

Granskning av landstingets kontroll av bisysslor 
 

Iakttagelser 
Utifrån vår granskning av sex basenheter 
kan vi se att styrelse och nämnder inte säker-
ställt att det finns tillräckliga kontroller av de 
anställdas bisysslor. 

Granskningen visar att det i alltför stor ut-
sträckning förekommer bisysslor som de 
ansvariga verksamhetscheferna inte känner 
till. Det saknas en tillräcklig kontroll och 
riskbedömning av bisysslorna. 

Landstinget har ett formellt beslutat regel-
verk kring bisysslor men det är inte tillräck-
ligt tydligt för att vara ett stöd till verksam-
hetscheferna. Det saknas tydliga anvisningar 
om på vilket sätt de anställdas bisysslor ska 
kontrolleras, hur riskbedömningen ska göras 
och på vilket sätt de anställda ska informeras 
om vad som gör att en bisyssla inte är tillå-
ten.  

Personalstaben har genomfört flera insatser 
för att utbilda och informera verksamhets-
cheferna kring reglerna om bisysslor. Trots 
detta kan vi se att det inte är tillräckligt.  

Våra slutsatser efter genomförd granskning 
är att: 

• Reglerna om bisysslor är inte tillräck-
ligt tydliga. 

• Reglerna om bisysslor är inte tillräck-
ligt kända bland verksamhetschefer 
och medarbetare i landstinget. 

• Verksamhetscheferna behöver bli 
bättre på att kontrollera förekomsten 
av och göra bedömningar av bisysslor. 

• Det förekommer i alltför stor ut-
sträckning bisysslor som ansvariga 
verksamhetschefer inte känner till. 

 

 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar att styrelse och nämnder 
säkerställer att landstinget: 

• Reviderar och förtydligar regelverket 
för bisysslor. Av regelverket bör det 
tydligt framgå på vilka sätt ansvariga 
chefer ska kontrollera förekomsten av 
och göra bedömningar av bisysslor. 
En utgångspunkt bör vara att alla be-
slut, överenskommelser och diskus-
sioner kring bisysslor ska dokumente-
ras.  

• Fortsätter med utbildningsinsatser 
inom området för bisysslor. Fortsätt 
också med att sprida information via 
intranätet för att öka kunskapen om 
reglerna kring bisysslor.  

• Fortsätter med uppföljning och kon-
troller på landstingsövergripande nivå. 
Med hjälp av riskanalyser och efterföl-
jande kontroller kan styrelser och 
nämnder på en strategisk nivå ringa in 
områden och verksamheter som be-
höver extra stöd i arbetet med att 
motverka otillåtna bisysslor.  
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