
Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens, hälso- och sjuk-
vårdsnämndens och nämnden för funktionshinder och habiliterings 
kontroll av bisysslor

Riktlinjer

Granskningen visar att riktlinjerna kring 
bisysslor inte är reviderade sedan år 2004. 
Riktlinjerna är heller inte inlagda i led-
ningssystemet. I intervjuer har det fram-
kommit att det pågår ett arbete med att 
revidera riktlinjerna men att det ännu inte 
finns något beslut. 

Behörighet att fatta beslut

Enligt styrelsens och nämndernas regle-
menten har respektive styrelse och nämnd 
drift- och personalansvar för sina verk-
samhetsområden och staber. Styrelsen och 
nämnderna har i sina delegationsordningar 
gjort en tolkning av detta ansvar och dele-
gerat beslutsrätten om bisysslor till lands-
tingsdirektören. Beslutsrätten får vidarede-
legeras.

Enligt riktlinjerna är det verksamhetsche-
fen som ska fatta beslut om bisysslor. Ef-
tersom det har saknats beslut om vidarede-
legation har verksamhetscheferna inte haft
denna befogenhet förrän i augusti år 2014.
Eftersom riktlinjerna och delegationerna 
inte varit samstämmiga är vår bedömning 
att det inte är meningsfullt att i nuläget 
göra en granskning av följsamheten till 
reglerna om bisysslor.

Utbildning 

Granskningen visar att HR-stabens kompe-
tensutvecklingsbyrå har genomfört utbild-
ningar inom området för bisysslor. Det är 
osäkert hur många och vilka som genom-
fört utbildningen eftersom det saknas sy-
stem på nämndsövergripande nivå som 
kontrollerar vilka som faktiskt deltagit. Vi 
ser en risk i att det saknas nämndsövergri-

pande kontroller av att chefer genomför 
utbildning om bisysslor. 

Uppföljning

HR-staben har gjort en uppföljning av bi-
sysslor år 2012 enligt stabens internkon-
trollplan. Resultatet återrapporterades i 
tjänstemannaledningens ledningsgrupp. 
Därefter finns det inte någon nämndsöver-
gripande uppföljning av anställdas bisyss-
lor i landstinget. Vi ser en risk i att det inte 
genomförs kontinuerliga och nämndsöver-
gripande kontroller av att det inte före-
kommer otillåtna bisysslor. 

Rekommendationer

Våra rekommendationer är att landstings-
styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden 
och nämnden för funktionshinder och habi-
litering säkerställer att:

 Det finns uppdaterade och tydliga reg-
ler kring bisysslor 

 Det finns nämndsövergripande kon-
troller av att chefer genomför utbild-
ning om bisysslor

 Verksamheten följer reglerna kring 
bisysslor

 Det finns kontinuerliga och nämndsö-
vergripande kontroller av att det inte 
förekommer otillåtna bisysslor i 
landstinget

Rapport: ”Uppföljande granskning av landstingssty-
relsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och nämn-
den för funktionshinder och habiliterings kontroll av 
bisysslor”. För ytterligare information kontakta Moni-
ka Norlin, tel. 090-785 73 71. Den kompletta rappor-
ten finns på landstingets hemsida www.vll.se men 
kan även beställas från landstingets revisionskontor.
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