
 
 
 
 
 
 

Granskning av förmånsbilar 

 
Bakgrund 

I revisorernas riskanalys inför beslut om 
revisionsplan för år 2017 hade revisorerna 
uppmärksammat risker för felaktigheter 
kopplade till löner och förmåner. Felaktig-
heter inom detta område kan leda till ett 
minskat förtroende från allmänheten. En 
sådan förmån är privat nyttjande av tjänste-
bil. Detta område har inte granskats under 
de senaste åren. Revisorerna beslutade där-
för att genomföra en granskning av lands-
tingets hantering av förmånsbilar.  

 
Iakttagelser 
Landstingsstyrelsen har inte säkerställt en 
ändamålsenlig hantering av förmånsbilar. De 
regler som finns i landstinget om hantering 
av förmånsbilar är för översiktliga och inak-
tuella. Av reglerna framgår exempelvis inte 
vad en förmånsbil får kosta i inköpspris. Det 
saknas också uppgifter i delegationsordning-
en om vem som får besluta om förmånsbil. 

Av granskningen framgår att de regler som 
finns i landstinget inte följs. Landstingssty-
relsen har beslutat att alla tjänstebilar i lands-
tinget ska vara miljöbilar. Granskningen 
visar att 5 av 13 förmånsbilar inte var miljö-
bilar. 

Av granskningen framgår också att 4 för-
månsbilar köpts in trots att de inte omfattas 
av det upphandlade avtal som landstinget 
har för tjänstebilar. 

En iakttagelse är också att rutinerna för ut-
betalning av bränsleersättning för resor i 
tjänsten med förmånsbil behöver ses över. 
En kontroll visar att landstinget har betalat 
ut felaktiga ersättningar för bränslekostna-
der. 

 

 

Rekommendationer 

Revisorerna rekommenderar landstingssty-
relsen att:  
 

 Genomföra en översyn av reglerna 
för förmånsbilar. I denna översyn 
bör styrelsen exempelvis tydliggöra: 

o Vem som får besluta om för-
månsbil. 

o Maximalt inköpspris inklusive 
extrautrustning för förmåns-
bilar. 

o Att alla förmånsbilar ska vara 
miljöfordon. 

o Vilket ansvar den anställde har 
för att vårda och sköta om 
fordonet. 

o Vilket ansvar den anställde har 
vid skada på fordonet. 

 

 Säkerställa att förmånsbilar beviljas i 
enlighet med fastställda regler 

 Säkerställa att ersättning för drivme-
del betalas ut i enlighet med gällande 
regler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Granskning av förmånsbilar”. För ytterli-

gare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-
7857370. Den kompletta rapporten finns på lands-
tingets hemsida www.vll.se men kan även beställas 
från landstingets revisionskontor. 
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