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Bisysslor inom Jämtlands
läns landsting
Landstingets revisorer har granskat om reglerna
för bisysslor följs samt om det sker en tillfreds
ställande uppföljning av efterlevnaden av regler
na.
Granskningen har genomförts genom dok�ment

analyser, intervjuer och en enkät. Intervjuerna

har genomförts med ordföranden för det perso
nalpolitiska utskottet, biträdande landstingsdirek
tören, chefen för ledningsstab personal samt tre

av verksamhetsområdescheferna.

Enkäten har riktats till landstingets verksamhets
områdeschefer. Totalt har 14 personer fått enkä
ten varav 13 har svarat.

Styrdokumenten bör tydliggöras
De interna styrdokumenten har förbättrats sedan
föregående granskningar 2003 och 2004. Den nu
aktuella granskning har dock visat att de gällande
interna styrdokumenten behöver ses över så att
det tydliggörs på vilket sätt arbetstagarna ska in
formeras om reglerna för bisysslor samt hur upp
följning/inventering av arbetstagarnas bisysslor
ska ske.

U ppföljningen

av att reglerna följs bör

förbättras

Granskningen visar även att det finns brister i
uppföljningen av att lagar, interna regler och
rutiner efterlevs. Cheferna förutses följa regler
och rutiner liksom att de rapporterar eventuella

problem.

Vi rekommenderar därför att inventeringen av
arbetstagarnas bisysslor sker på ett mer systema
tiskt sätt och att det fastställs rutiner för tillsyn,
uppföljning och utvärdering av hur lagar, interna
regler och rutiner tillämpas och fungerar.

Inaktuella styrdokument
I granskningen har framkommit att det på lands
tingets intranät förekommer inaktuella dokument
om bisysslor. Vi rekommenderar att rutiner tas
fram för att ajourhålla styrdokumenten.
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Som arbetsgivare är landstinget skyldig att i vissa

För mer information, se vår hemsida:

fall förbjuda arbetstagarna att ha bisysslor.
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Granskningen visar dock att det finns brister i
inventeringen av om arbetstagarna har bisysslor
som kan vara förtroendeskadliga, arbetshindrande
eller konkurrerande. I stora delar av landstinget
följs arbetstagarnas bisysslor upp i de fall det
finns indikation på att bisyssla förekommer. I
vissa fall tas frågan upp endast med vissa yrkeska

tegorier.
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