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1 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun 
Med bisyssla menar Lekebergs kommun i princip allt som en anställd inom 
Lekebergs kommun tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning 
och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en 
anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie 
arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även 
extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla.  

Enligt AB  gäller följande för bisyssla: 

Allmänna bestämmelser § 8: 
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren 
ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och 
lämna uppgifter. 
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren.

 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte 
som bisyssla enligt detta avtal.

När det gäller förtroendeskadliga bisysslor (b) gäller Lagen om offentlig anställning 
(LOA). Lagen är tvingande och tar över avtalets regler. 

Lekebergs kommun har som arbetsgivare ett långtgående ansvar vad gäller 
arbetsmiljö, arbetsbelastning och rehabilitering. Kommunen har vidtagit en rad 
åtgärder för att finna och komma till rätta med orsakerna till medarbetarnas ohälsa. 
Vissa av åtgärderna har inneburit en minskad arbetsbelastning och en 
arbetstidsförkortning för personalen. 

Om arbetsgivaren anser att en bisyssla inverkar negativt på sättet arbetsuppgifterna 
utförs kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Vid ökande 
sjukfrånvaro, som kan innebära insatser på många olika nivåer, är det viktigt att 
arbetsledningen då är särskilt uppmärksam på faktorer som kan påverka 
arbetstagarnas hälsa negativt. Ofta kan en ökad arbetsbelastningen orsaka ohälsa 
hos personalen. 

När det gäller bisyssla har arbetsgivaren en fri bedömnings- och beslutanderätt under 
förutsättning att bedömningen sker enligt god sed på arbetsmarknaden, d.v.s. att 
bedömningen inte sker på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt. 

1.1 Påföljder 
Lekebergs kommun kan förbjuda förtroendeskadliga bisysslor. Arbetsgivaren kan 
även ålägga en anställd att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande bisysslor. 
Rättelse vid överträdelser bör i första hand åstadkommas genom samtal med och 
rådgivning till den anställde. Underlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda 
till disciplinpåföljd och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande 



Riktlinje 4 (4) 

1.2 I Lekebergs kommun gäller följande rutiner gällande 
anställdas bisysslor: 

 Före anställningstillfället ska den sökande informeras om han/hon har en 
skyldighet att anmäla en annan anställning eller om det finns en avsikt att 
skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes 
lämplighet och anställningsbarhet.

 I samband med introduktion av nyanställd ska arbetsgivaren upplysa om vilka 
regler och rutiner som gäller för bisyssla.

 Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas 
till ansvarig chef.

 Vid de årliga medarbetarsamtalen ska ansvarig chef fråga om bisyssla, samt 
upplysa om de regler och rutiner som gäller.




