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§ 29 
Dnr 2020/774    
 
Upphävande av Riktlinjer för hantering av bisyssla, Policy för 
ersättning för utbildningskostnader, Ersättning för kurslitteratur 
mm vid högskolestudier på fritid och Policy för belönings- och 
förslagsverksamhet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
besluta  
 
att upphäva följande styrdokument:  
 

- Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013 
- Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993 
- Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 

personalutskottet § 78/90 
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
hemställa kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då besluts ska fattas. Efterhand kan 
dokumenten ha spelat ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts av de dokument som föreslås ska upphävas. 
 
Beslutsmotivering  
Riktlinjer för hantering av bisyssla 
En bisyssla är i princip en syssla som en medarbetare tillfälligt eller 
permanent utövar vid sidan av anställningen.  
I tre olika situationer är en bisyssla otillåten. 
• Konkurrerande bisyssla: Om det anses att den konkurrerar med 

kommunens verksamhet. 
• Arbetshindrande bisyssla: Om den på något sätt hindrar medarbetaren 

att utföra sina arbetsuppgifter. 
• Förtroendeskadlig bisyssla: Om den kan rubba förtroendet för 

medarbetarens opartiskhet i arbetet eller kan skada kommunens 
anseende. 
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I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga 
bisysslorna för medarbetare i kommuner. För övriga bisysslor återfinns 
regler i AB § 8 bisysslor. Den policy som det beslutades om 2013 tillför inte 
något till de ovan nämnda regelverk som finns. Arbetstagare är numera 
skyldiga att anmäla bisyssla till arbetsgivaren som utifrån de regelverk som 
finns beslutar om bisysslan är otillåten. Vid tveksamheter kan HR kontaktas 
som i sin tur har SKR:s jurister att tillgå får rådgivning. 
 
Policy för ersättning för utbildningskostnader 
Policyn är från 1993 vilket gör att mycket förändras sedan dess. Kommunen 
står inför en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning varför det är 
viktigt att ersättning för utbildningskostnader beslutas i varje enskilt fall av 
arbetsgivaren. Policyn tillför inte något till detta. Sedan 2012 finns även 
omställningsfonden som kan nyttjas då utbildningen ligger inom dess 
regelverks ram. 
 
Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 
personalutskottet  
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade i § 78/90 om normer  för 
ersättning vid universitetsstudier på fritid. Då beslutet är från 1990 har 
mycket förändrats sedan dess. Kommunen står inför en stor utmaning vad 
gäller kompetensförsörjning varför det är viktigt att ersättning för 
kurslitteratur vid högskolestudier på fritid beslutas i varje enskilt fall av 
arbetsgivaren utifrån verksamhetsbehov. Att utbetalning avseende ersättning 
för kurslitteratur sker korrekt ingår i chefsuppdraget att borga för. 
Styrdokumentet fyller således ingen funktion. 
 
Policy för belönings- och förslagsverksamhet 
Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2002 att gälla från och med 1 
januari 2003. Policyn ska bidra till att de anställda utvecklas till att få ett 
kritiskt värderande, konstruktivt och kreativt synsätt i arbetet och därigenom 
ser möjligheter att förbättra och utveckla tjänst, metod, verksamhet, 
arbetsmiljö och trivsel men också bidrar till att öka verksamhetens 
måluppfyllelse. Allt detta ligger i den allmänna anställningsskyldigheten 
och är även sådant som ska värderas vid lönesättning. Varje arbetsgrupp 
arbetar med STAMINA som kan utläsas som ett Strukturerat Tidseffektivt 
Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv. I detta arbete inbegrips 
det policyn vill bidra till. Policyn fyller således ingen funktion. 
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Beslutsunderlag  
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013 
• Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993 
• Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 

personalutskottet § 78/90 
• Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002 

 
Beslutet skickas till 
HR, Gemensam service 
 


