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Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre
polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i
samma kommun som de är yrkesverksamma är
förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig
anställning
Arbetsdomstolen (AD) har i domen 2011 nr 83 mellan Svenska Polisförbundet och
staten genom Arbetsgivarverket prövat frågan om tre polisinspektörers uppdrag som
ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA). Även fråga om
reglerna om bisyssla i LOA är tillämpliga på kommunalpolitiska förtroendeuppdrag.
Bakgrund

KH, CE och KF var polisinspektörer, anställda vid polismyndigheten i Västerbottens
län. De hade alla tre politiska förtroendeuppdrag som ledamöter i socialnämnden i den
kommun där de arbetade. De tre kommunerna var Vilhelmina, Lycksele och
Skellefteå. Polismyndigheten fann i tre separata beslut den 8 juni 2009 att var och en
av de tre polisernas bisyssla som politiskt förtroendevald inte var förenlig med 7 §
LOA och därför otillåten och att de tre poliserna skulle upphöra med bisysslan.
Av 7 § LOA framgår att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon
annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.
Polisförbundet gjorde i första hand gällande att regleringen i 7 § LOA inte är tillämplig på en bisyssla i form av ett politiskt förtroendeuppdrag i en kommun. I andra hand
gjorde förbundet gällande att bisysslan inte var förtroendeskadlig. Staten var av motsatt uppfattning och gjorde gällande att bisysslan bäddade för en intressekonflikt som
kunde rubba förtroendet för polisernas opartiskhet i polisarbetet och skada polismyndighetens anseende.
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Arbetsdomstolen

AD konstaterade inledningsvis att kommunalpolitiska förtroendeuppdrag omfattas av
bisysslereglerna i LOA. Därefter hade AD att ta ställning till om bisysslorna var förtroendeskadliga i den mening som avses i 7 § LOA och därför otillåtna.
AD hänvisade till tidigare uttalanden om att risken för förtroendeskada på grund av
bisysslor generellt sett är hög när det gäller poliser och att endast förhållandevis små
risker för sådan förtroendeskada bör accepteras. Bedömningen av risken för förtroendeskada ska dock göras utifrån det enskilda fallet. Ingen av de tre polismännen hade
s.k. yttre tjänst. Istället arbetade de med bland annat information till allmänheten,
rekrytering, extern service samt som förhörsledare. Deras arbetsuppgifter innebar i
mycket begränsad omfattning myndighetsutövning.
Staten hade även gjort gällande att det förelåg en konflikt mellan rapporteringsskyldigheten enligt 9 § polislagen och socialtjänstsekretessen. AD menade att rapporteringsskyldigheten enligt polislagen går före socialtjänstsekretessen, varför en eventuell konflikt inte skulle drabba polismyndigheten.
Allmänt gäller att förtroendeuppdrag mindre ofta ska anses utgöra en otillåten
bisyssla. Enligt staten var det framför allt socialnämndens ansvar för s.k. individärenden som medförde risk för förtroendeskada. De tre polisernas uppdrag som ledamöter i socialnämnden innebar dock endast i ett fåtal fall handläggning av individärenden, eftersom sådana ärenden i de flesta fall delegerats till tjänstemännen. AD
fann att risken för att någon av poliserna skulle få ingripa mot en person som förekommit i ett individärende i nämnden var mycket liten. Om en sådan situation skulle
uppstå, fanns det inget hinder mot att polismannen, i sin yrkesroll som polis, avstod
från att befatta sig med ärendet. Risken för förtroendeskada var därmed låg.
AD uttalade att det är av stor betydelse för den kommunala demokratin att folkvalda
kommunpolitiker kan utöva de förtroendeuppdrag som lämnats dem. Domstolen fann
efter en avvägning mellan risken för förtroendeskada och bisysslans karaktär att
bisysslan inte var otillåten enligt 7 § LOA.
Kommentar

Domen bekräftar den starka rätt medborgare har att utöva politiska förtroendeuppdrag.
Domen är vidare viktig för den kommunala sektorn eftersom också anställda inom
kommuner, landsting och kommunalförbund omfattas av regeln om förtroendeskadliga bisysslor i 7 § LOA.
AD slår fast att LOA:s bisyssleregler är tillämpliga på kommunala förtroendeuppdrag
och att det i varje enskilt fall måste göras en samlad bedömning av om förtroendeuppdraget går att förena med den förtroendevaldes anställning. Bedömningen ska göras
utifrån den konkreta risken för förtroendeskada och den försvarliga riskgraden i det
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enskilda fallet. Viktiga faktorer är vilka arbetsuppgifter det är fråga om och hur förtroendeuppdraget faktiskt ser ut.
Frågor om jäv är inte generellt avgjorda genom domen. Jävssituationer kan fortfarande
uppstå och det är viktigt att man hanterar sådana frågor genom att den anställde avstår
från att befatta sig med sådana ärenden där hans eller hennes opartiskhet annars skulle
kunna ifrågasättas.
Det finns skäl att uppmärksamma att AD uttalar att övervägande skäl talar för att en
polismans rapporteringsskyldighet bryter socialtjänstsekretessen och att det därför är
troligt att en konflikt snarare skulle kunna skada socialtjänstens anseende än polisens.
Den frågan är enligt SKL:s uppfattning inte entydigt avgjord genom detta arbetsrättsliga mål, då en sådan frågeställning typiskt sett hör till förvaltningsdomstolarnas kompetensområde.
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