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POLICY KRING BISYSSLOR 

Policy 
Alla anställda skall ägna hela sin arbetstid åt Hägerstens Åkeri AB och får inte engagera sig i 
någon annan verksamhet vid sidan av sin tjänst som kan leda till intressekonflikt eller på annat 
sätt kan inverka negativt på anställningens utövande utan särskilt godkännande från VD 
 
Anställda får inte åta sig uppdrag för egen eller annans räkning som kunde ha utförts av Häger-
stens Åkeri AB eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet med Hägerstens Åkeri 
AB.  
 
Förbuden gäller inte om Hägerstens Åkeri AB skriftligen gett sitt godkännande av bisysslan. 

Vad är en bisyssla? 
En bisyssla är i princip alla sysslor som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid si-
dan av sin anställning. Alla typer av såväl betalda som obetalda uppdrag, eller anställning hos 
annan arbetsgivare, är att betrakta som bisyssla i förhållande till anställningen hos Hägerstens 
Åkeri AB. 

Vad är en tillåten bisyssla? 
Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin 
och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor ur detta perspek-
tiv. Många bisysslor, t ex politiska och fackliga uppdrag, uppdrag inom vetenskapliga samman-
slutningar och förtroendeuppdrag i ideella föreningar, är också normalt tillåtna bisysslor. 

Varför regleras bisysslor?  
Under vissa omständigheter blir en bisyssla otillåten. Otillåtna bisysslor delas in i tre kategorier: 

1. Förtroendeskadliga bisysslor 
Hägerstens Åkeri AB och definitivt våra kunder förväntar sig professionellt, sakligt och opartiskt 
utövandet av uppdraget/arbetet så att förtroendet för Hägerstens Åkeri AB som uppdragsgi-
vare/leverantör och dess anställda upprätthålls. Reglerna om jäv syftar också till att garantera 
objektivitet och saklighet inom verksamheten. Betydelsen är först och främst att en anställd i 
princip inte får åta sig en bisyssla som medför risk för att jäv kan uppkomma mot den anställde. 

2. Arbetshindrande bisysslor 
Hägerstens Åkeri AB förväntar sig att anställda sköter sitt arbete och uppdrag på bästa sätt. Det 
är chefens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sin kraft åt sitt arbete på arbetstid och 
att bisysslor sköts på fritiden.  
Det är oftast inte heller tillåtet med bisysslor som t.ex. skulle medföra risk för ohälsa, ökad trött-
het. Hägerstens Åkeri AB har rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor. 

3. Konkurrensbisysslor 
Förbudet skall motverka att Hägerstens Åkeri AB och kunden möter konkurrens från våra an-
ställda. Även kunden har intresse av att våra anställda inte har bisysslor eller anställning som 
har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller kundens verksamhet. Konkurrensbisyss-
lor kan även då medföra risk för förtroendeskada och skada Hägerstens Åkeri ABs anseende. 
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Rättigheter och skyldigheter  
Hägerstens Åkeri AB har rätt att fråga om och begära redovisning av alla bisysslor.  
 
Anställd har rätt att få skriftligt besked om en bisyssla är tillåten eller inte. 
 
Alla eventuella sanktionsavgifter som kan hänröra sig till bisysslan bekostas av den anställde 
privat. Det digitala färdskrivarkortet skall under perioden av bisyssla tömmas veckovis hos Hä-
gerstens Åkeri AB. 
 
Hägerstens Åkeri AB har skyldighet att informera både om vilka förhållanden som kan göra att 
en bisyssla är förtroendeskadlig och vilka slags bisysslor som inte är förenliga med anställ-
ningen.  
 
Anställda ska på eget initiativ redovisa alla bisysslor för VD och lämna alla de uppgifter som Hä-
gerstens Åkeri AB behöver för att kunna bedöma bisysslan inverkan. Det är sedan Hägerstens 
Åkeri AB som därefter tar ställning till om den ska tillåtas eller ej. 

Konsekvenser 
Hägerstens Åkeri AB kan begära att en anställd helt eller delvis upphör med sina bisysslor. Rät-
telse ska i första hand åstadkommas genom samtal med och information till den anställde. Un-
derlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda till disciplinpåföljd (varning eller löneav-
drag) och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande. 
 
Eventuell överklagan på beslut om bisysslan sker via domstol. 
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