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 Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Folkhögskolestyrelsen 

Granskning av hanteringen av tjänstebilar 
I regionen finns över 200 tjänstebilar till en årlig kostnad på cirka 16 miljoner kronor. Positivt är 
att ett stickprov vi genomfört inte visar på väsentliga avvikelser i användningen av tjänstebilarna. 
Det finns dock flera brister i styrningen och kontrollen:  

• Riktlinjerna för tjänstebilarna behöver uppdateras och kompletteras 

• Det saknas en strategi för att elektrifiera regionens fordon 

• Det saknas enhetliga rutiner för bokning, nyckelhantering, drivmedelskort med mera 

• Det saknas uppföljningar och kontroller  

I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårds-
nämnden och folkhögskolestyrelsen.  

Den 28 januari 2022 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. 
Missiv och underliggande rapport (nr 7/2021) lämnar revisorerna för yttrande till regionstyrel-
sen, hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhögskolestyrelsen. Yttrande med uppgifter om verk-
ställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 30 maj 2022. 

 
 

 
För regionens revisorer 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 

• Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för verksamheternas hantering av tjäns-
tebilar. Utvärdera också om det finns behov av en strategi för den strategiska styrningen av 
regionens tjänstebilar. 

• Säkerställ tillräcklig kontroll över nycklar, fordon och drivmedelskort. Utvärdera om det 
finns behov av centralt fordonsansvarig med uppgift att ge stöd till verksamheterna och 
kontrollera hanteringen av tjänstebilarna. 

• Säkerställ löpande uppföljning av kostnader, nyttjande, miljöpåverkan med mera för tjäns-
tebilarna. Genomför systematiska kontroller av kostnader.  

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden 
och folkhögskolestyrelsen svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att 
underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åt-
gärder regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhögskolestyrelsen vidtagit eller pla-
nerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån 
revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och 
de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Ingrid Lindberg 

Revisionskontoret 
090-785 71 71 
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för verksamheternas hantering av tjänste-
bilar. Utvärdera också om det finns behov av en strategi för den strategiska styrningen av reg-
ionens tjänstebilar. 
 

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 

Säkerställ tillräcklig kontroll över nycklar, fordon och drivmedelskort. Utvärdera om det finns 
behov av centralt fordonsansvarig med uppgift att ge stöd till verksamheterna och kontrollera 
hanteringen av tjänstebilarna. 

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 

Säkerställ löpande uppföljning av kostnader, nyttjande, miljöpåverkan med mera för tjänstebi-
larna. Genomför systematiska kontroller av kostnader. 

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/folkhögskolestyrelsen vidtar följande åtgärder: 
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