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Svar på revisionsrapport -  

Granskning av rutiner avseende bisysslor 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att: 

- Anta upprättat förslag till svar gällande revisorernas granskning av rutiner avseende 

bisysslor, samt 

- att beslutet är omedelbart justerat. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har genomfört en granskning av rutiner avseende bisysslor hos Nerikes brandkår 2018-

12-10. Granskningen avser aktuella förhållanden från och med september 2017 då en uppdaterad 

riktlinje för bisysslor fastställts. Det som har granskats är följande: 

 

- Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes brandkår 

- Hur är dessa kommunicerade? 

- Har hanteringen av bisysslor genomförts enligt riktlinjerna? 

- Hur sker uppföljning och kontroll 

 

Granskningen har resulterat i några rekommendationer som revisorerna vill ha svar på.  

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Revisionsrapport granskning av rutiner avseende bisysslor hos Nerikes brandkår, 2018-12-10 

Bilaga 2: svar avseende Revisionsrapport granskning av rutiner avseende bisysslor hos Nerikes 

Brandkår. 

 

Anders Larsson   Sofi Karlsson 

Vice Brandchef   Personalspecialist 

























 
 

2019-02-14 
 

Nerikes Brandkår 
Box 33600, 701 35 Örebro 

Tfn: 010-176 20 00 (vxl) 
Org.nr: 222000-1016 

info@nerikesbrandkar.se 
www.nerikesbrandkar.se 

Org.nr: 22 20 00-1016 
Bankgiro: 5083-0892 

 

 

 

Till revisorerna i Nerikes Brandkår 

 

 

 

Svar till revisorerna beträffande granskning av bisysslor 

I granskningsrapporten om Nerikes Brandkårs rutiner avseende bisysslor kallad ”Revisionsrapport-

granskning av rutiner avseende bisysslor” daterad 2018-12-10, har revisionen begärt att få svar på 

nedanstående synpunkter och rekommendationer: 

1. Det saknas information i riktlinjen för hur Nerikes Brandkår avser att kontrollera och följa upp 

efterlevnaden av reglerna. Då det finns disciplinära följder vid avvikelse mot riktlinjerna behövs 

också en kontroll av efterlevnaden. Nerikes Brandkår rekommenderas därför att överväga 

behovet av uppföljande kontroller för att se om reglerna i riktlinjen om bisysslor följs som 

avsett.  

 

2. För att fullgöra åtagandet enligt den nya riktlinjen och för att undvika missförstånd om 

anmälan ska ske, eller har skett sedan tidigare, kan det vara lämpligt att anse alla gamla 

beslut, muntliga eller skriftliga, som inte längre giltiga och kräva att alla som berörs gör en 

förnyad anmälan för beslut.  

 

Svar: 

Behov av rutin för uppföljande kontroller av att riktlinjen om bisysslor efterlevs 

Regler om bisysslor regleras dels i lagen om offentlig anställning (LOA), skattebetalningslagen (SFS 

1997:485) samt Allmänna bestämmelser (AB). Bestämmelserna kring bisyssla regleras huvudsakligen i 

AB för kommuner, landsting och kommunalförbund såsom Nerikes Brandkår. 

 I allmänna bestämmelser AB 17 i lydelse fr.o.m. 2018-07-01 8 § mom.1 framgår att: 

”Arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter 

som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. En arbetstagare som avsiktligt underlåter att 

anmäla bisyssla kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har 

medvetandegjort arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter”.  
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I AB 17 i lydelse fr.o.m. 2018-07-01 § 8 mom. 1 framgår vidare att: 

”Arbetsgivaren bör ha rutiner för hur bisyssla ska anmälas. Arbetsgivaren ska minst en gång per år i 

samband med utvecklingssamtal informera om skyldigheten och därutöver informera på lämpligt vis”  

I enlighet med riktlinjerna och rutinerna för bisysslor vid Nerikes Brandkår framgår dels arbetstagarens 

skyldighet att på eget initiativ anmäla sin bisyssla samt arbetsgivarens skyldighet att påminna 

arbetstagaren om dennes skyldigheter i detta hänseende. Enligt rutiner ska arbetsgivaren informera 

om arbetstagarens skyldighet att anmäla bisysslor vid anställningsintervju, vid introduktion av 

nyanställd, vid årliga medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar (APT) 1-2 gånger om året.  

Arbetsgivarorganisationen Sobona som Nerikes Brandkår är anslutna till avråder från att fråga 

anställda om de har en bisyssla annat än på förekommen anledning.  

Ansvaret att anmäla bisyssla åläggs arbetstagaren enligt kollektivavtalet AB som Nerikes Brandkår har 

att förhålla sig till. Nerikes Brandkår påminner dessutom regelbundet arbetstagaren om dennes 

skyldighet att anmäla eventuell bisyssla enligt riktlinje och rutin. Med anledning därav gör Nerikes 

Brandkår bedömningen att man gör tillräckligt för att försäkra sig om efterlevnaden av våra riktlinjer 

och rutiner. Då varje arbetsledare har relativt få anställda underställda sig, max tolv personer, finns en 

god kännedom om och koll på vilka anställda som har bisysslor och när dessa kan orsaka problem. 

Kontrollerande rutin bedöms ej nödvändig och kommer inte att upprättas.  

Nerikes Brandkår kommer däremot att göra en sammanställning över anmälda bisysslor och 

regelbundet ompröva beslut. Nerikes Brandkår kommer även att uppdatera sin rutin gällande 

informationsskyldigheten till arbetstagaren om dennes skyldigheter. Ett tillägg kommer göras om att 

en förnyad anmälan av bisyssla ska ske vart annat år eller tidigare om någon ändring av bisysslan sker. 

Detta så att anmälan om bisysslan ska vara aktuell. Uppdatering av rutinen ska vara klar under första 

kvartalet 2019.  

Eventuell begäran om förnyad anmälan av bisyssla 

Angående revisorernas förslag att begäran in en förnyad anmälan anser Nerikes Brandkår att det kan 

vara fördelaktigt att göra det. Nerikes Brandkår avser därför att uppdatera sin rutin med att ny 

anmälan av samma bisyssla ska göras vart annat år eller oftare om behov finns. Förnyad anmälan 

kommer att göras i samband med att den uppdaterade rutinen är klar.  

 

Örebro den 2019-02-14 

 

Ameer Sachet    Sofi Karlsson 

Direktionens ordförande   Personalspecialist 
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