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Beslut om Riktlinjer för bisysslor
Bakgrund
Beslutsmissivet till Beslut om Lokala riktlinjer för bisysslor från 2018-05-21 (dnr
LiU-2018-01556) innehöll några felaktiga skrivningar rörande beskrivningen av
anknytande beslutsdokument; de bakomliggande beslutade riktlinjerna var dock
formulerade som avsett. För att beslutstexten ska bli rätt och beslutet sammanhållet, ersätts genom detta beslut det tidigare beslutet i sin helhet, och det nya
beslutet inlduderar riktlinjer med samma lydelse som i föregående beslut.

Beslut
Linköpings universitet (LiU) fastställer med detta beslut bilagda Riktlinjer för
bisysslor, som ersätter tidigare version med diarienummer LiU-2018-01556 och
gäller från och med den 24 september 2018 och tillsvidare.

Ärendet
Riktlinjerna för bisysslor är en sammanställning över de rättsliga förutsättningar
som gäller för rätten till bisyssla för lärare och övriga arbetstagare vid LiU. De
redogör vidare för det regelverk för bisysslor som finns och uttrycker hur chefer och
anställda ska hantera frågor som rör anställdas bisysslor.
LiU:s riktlinjer för bisyssla har uppdaterats i omgångar, senast 2015 (dnr 201501517). Riktlinjerna uppdateras nu mot bakgrund av de förslag som projektet LiU:s
strategi för uppdragsutbildning- ett förberedande projekt (dnr LiU-2017-02684)
lämnat. Framförallt har tydliggjorts att lärare vid LiU inte ska bedriva utbildning
som bisyssla i den mån utbildningen skulle kunna genomföras i form av
uppdragsutbildning vid LiU enligt förordning om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor (2002:760). Utöver denna anpassning är inte avsikten att
riktlinjerna ska innehålla några större förändringar av universitetets interna
regelverk.

Skäl till beslut
Anledningen till att LiU ville ha en översyn av riktlinjerna för bisyssla, var att det
sågs som viktigt att riktlinjerna ännu mer tydliggör och stödjer LiU:s syn på bisyssla
i relation till de verksamheter som finns vid LiU. En orsak till att projektet LiU:s
strategi för uppdragsutbildning - ett förberedande projekt fick i uppdrag att se
över riktlinjerna för bisyssla var att LiU såg det som önskvärt att dessa riktlinjer
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harmonierar med och stödjer den tydliga viljeinriktning som uttrycks i beslutet om
Strategi för en ökad volym av uppdragsutbildning (LiU-2017-02278).

Handläggningen av beslutet
Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av
universitetsdirektören Kent Waltersson, studeranderepresentanten Sofia Ritenius
och rektors sekreterare Aneth Andersson efter föredragning av universitetsjurist
Malin Wahlberg. I ärendets handläggning har Sabrina Thelander, enhetschef för
Uppdragsutbildningsenheten deltagit.

Detta beslut ska publiceras i Linköpings universitets regelsamling och i sin helhet
ersätta tidigare Beslut om Lokala riktlinjer för bisysslor från 2018-05-21 (dnr LiU2018-01556).

Helen Dannetun
Malin Wahlberg
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