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Granskningen består av två delmoment

EY- Granskning av utlandsresor vid Unionen

Delmoment 1: 
Granskning av resor under perioden 2014-2018 med 

syfte att kartlägga följsamhet till gällande policy

Delmoment 2: 
Bedömning av gällande reseregelverk och rutiner 

för uppföljning 

Granskningsnoteringar: 

1. Avvikelser från vid tiden gällande resepolicy 
har konstaterats 

― Resor i ”Business class” vid kortare resor 

― Inköp av resor utanför upphandlad resebyrå 

― Attestering av egen resa 

2. Potentiella avvikelser från policyn har noterats  

― Resor i Business class

― Flygresor på sträckor där tåg borde ha 
övervägts

― Hantering av bonuspoäng 

― Dessa har dock inte kunnat vederläggas då 
otillräcklig spårbarhet föreligger i 
dokumentationen av resebeslut och 
eventuella godkännanden av avsteg från 
policyn.

Granskningsnoteringar: 

1. Såväl i tidigare som i nu gällande policy finns 
formuleringar som är motsägelsefulla och 
därmed försvårar följsamhet. 

2. Resepolicyn ställer krav som svårligen kan 
följas vilket kan resultera i urholkad respekt för 
policyn i övrigt. 

3. Den senast antagna policyn saknar helt 
riktlinjer för vissa områden där intentionen är 
att något ska vara otillåtet. Risk finns att 
avsaknaden av riktlinjer tolkas felaktigt.  

4. Bristande rutiner för krav på underlag samt 
dokumentation av undantag har resulterat i att 
kontroller inte har kunnat genomföras. 

5. Den bristande dokumentationen har 
omöjliggjort effektiv granskning av policyns 
efterlevnad. 
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Slutsatser och rekommendationer

EY- Granskning av utlandsresor vid Unionen

1. Det föreligger bristande rutiner för kontroll och uppföljning kopplat till resepolicyns efterlevnad

2. Uppföljning försvåras av bristande dokumentation vid godkännandet av resor och i synnerhet i samband med 
undantag från gällande policy 

3. Den nya policyn har minskat antalet undantag men innehåller emellertid viss motsägelsefull information samt 
avsaknad av vissa riktlinjer för de områden där problematik förelegat tidigare. 

1. Resepolicyn bör uppdateras med avseende på konsekvens mellan olika moment i regelverket samt kompletteras 
med saknade områden.  

2. Tydliga riktlinjer för hur dokumentation av godkännande, uppföljning av policyns samt krav vid attestering bör 
upprättas och beslutas 

3. Tydligare rutiner och ansvar för uppföljning av resepolicyns efterlevnad bör upprättas och beslutas 

Rekommendationer

Slutsatser
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