
 
Lönetilläggen ökade och tillämpades olika 
Lönetillägg ska enligt riktlinjerna kompensera 
för arbete som inte ingår i en medarbetares 
normala arbetsuppgifter och ska tillämpas med 
stor restriktivitet. Granskningen visar att sum-
man av lönetilläggen ökade med 50 procent 
mellan åren 2010–2019. Tillämpningen av lö-
netilläggen var inte heller enhetlig.  
 
Brister i dokumentationen av lönetillägg 
Ett stickprov i granskningen visar att 30 procent 
av lönetilläggen inte var dokumenterade i en-
lighet med anvisningarna. Detta var visserligen 
en förbättring jämfört med föregående gransk-
ning då 60 procent av tilläggen hade brister. 
Revisorerna bedömde dock att dokumentat-
ionen fortfarande inte var tillräcklig. 
 
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden var passiva 

Mot bakgrund av de brister revisorerna identi-
fierat i denna och tidigare granskningar be-
dömde revisorerna att regionstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden inte hållit sig 
tillräckligt informerade om utvecklingen av lö-
netilläggen.  

 
Utvecklingsarbete pågår 
Under år 2019 påbörjades arbete med syfte att 
skapa en enhetlig tillämpning av lönetillägg och 
att minska kostnaderna. I samband med detta 
reviderade regiondirektören riktlinjerna för lö-
netillägg. Inom hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen pågick en översyn som syftade till en 
tydligare styrning av lönetillägg. Revisorerna 
kunde dock inte göra någon bedömning av 
detta arbete förrän det var slutfört och imple-
menterat. 
 
 

 
 
 
Revisorernas rekommendationer 
▪ Säkerställ att verksamheten följer beslu-

tade regler och rutiner för hantering av lö-
netillägg. 

▪ Utred möjligheten att förbättra i lönesy-
stemet så att det blir en tydligare styrning, 
uppföljning och kontroll av lönetillägg. 

▪ Säkerställ att ansvariga chefer återanmä-
ler beslut om lönetillägg. 

▪ Säkerställ att styrelsen och nämnden får 
en tillräcklig uppföljning av utvecklingen 
av lönetilläggen. 

▪ Säkerställ att det finns dokumenterade ris-
kanalyser för hanteringen av lönetillägg. 
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För ytterligare information om granskningen kon-
takta Ingrid Lindberg, tel. 090-785 73 71. De kom-
pletta rapporterna finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan 
också beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

