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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC genomfört 

en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering som gjordes år 2017. Efter 

genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen och fastighets- och servicenämnden 

i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekom-

mendationer utifrån genomförda granskningar. 

Granskningen visar bland annat att ett nytt system för fordonshanteringen har upphand-

lats som på många punkter hjälper förvaltningen att få en rättvisande bild över använd-

ningen av kommunens fordon och drivmedelskostnader. Det har även gjorts en översyn 

över fordonsparken genom en energideklaration. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Revisorerna i Gislaveds kommun granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt 
genomför fördjupade verksamhetsgranskningar med bakgrund i en risk- och väsentlig-
hetsanalys. 

Enligt SKRs styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas vikten 
av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet följa 
upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare att uppföljningen 
kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig rapport. Uppföljningen 
ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad granskning, och blir 
därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplanering. 

År 2017 genomfördes en granskning av kommunens fordonshantering. Granskningen 
visade bland annat att det fanns vissa brister och förbättringsmöjligheter gällande kart-
läggning av fordonsbehovet för att säkerställa en effektiv fordonspark samt att den interna 
kontrollen behövde utvecklas. 

Följande rekommendationer lämnades med anledning av granskningen: 

• Fastighets- och servicenämnden rekommenderades att initiera en kartläggning 
över det faktiska behovet av fordon i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig 
fordonspark. I denna kartläggning ansågs även att bilpoolens verksamhet behöv-
de beaktas. 

• Blanketten för anskaffningsbeslut av fordon rekommenderades att revideras för att 
möjliggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 

• Dåvarande rutin för drivmedelskort samt att kreditlimiten på korten rekommende-
rades att ses över. 

• Nämnderna och kommunstyrelsen rekommenderades att överväga att genomföra 
uppföljningar av inköp av drivmedel samt körjournaler för att stärka den interna 
kontrollen. 

• Den interna kontrollen avseende försäljning av fordon samt utbetalning av för-
skottsbetalad försäkring rekommenderades att stärkas. 

Med anledning av rapporten tog fastighets- och serviceförvaltningen fram en åtgärdsplan 
med ett antal punkter som skulle genomföras. Ett år senare inkom nämnden med ett ytt-
rande över genomförda åtgärder, där vissa inte var genomförda.   

Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer beslutat att genomföra en uppföljnings-
granskning av kommunens fordonshantering som genomfördes under år 2017. 

1.2. Syfte  

Syftet med uppföljningsgranskningen är att bedöma om berörda nämnder har vidtagit 
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån genom-
förd granskning av fordonshantering. 
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1.3. Revisionskriterier 

• Upprättade styrdokument för fordonshanteringen  

• Kommunfullmäktiges mål och styrdokument 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning och rekom-
mendationer utifrån genomförd granskning av fordonshantering. Granskningen avgränsas 
till att omfatta kommunstyrelsen samt fastighets- och servicenämnden. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument såsom: 

• Sammanställande av revisorernas synpunkter och rekommendationer samt 
nämndernas yttranden och åtaganden. 

• Dokumentstudier och genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. 

Intervjuer har skett med: 

• Avdelningschef för serviceavdelningen 

• Enhetschef på fastighet- och serviceförvaltningen och ansvarig för 
fordonshanteringen 

 

Granskningsrapporten har sakavstämts med intervjuade. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Iakttagelser 

2.1.1. Granskningens slutsatser 

År 2017 genomfördes en granskning av kommunens fordonshantering. I samband med 

granskningen gjordes bedömningen att det fanns vissa brister och förbättringsmöjligheter 

bl.a. gällande kartläggning av fordonsbehovet för att säkerställa en effektiv fordonspark 

samt att den interna kontrollen behövde utvecklas. 

Vidare visade granskningen att verksamheten var tydligt organiserad och ansvaret förde-

lat när det gällde kommunens fordon. Detta genom att riktlinjer fordon hade tagits fram 

och beslutats av kommunstyrelsen. Riktlinjer för fordon hade tagits fram med tydliga reg-

ler för kommunens bilar och lätta lastbilar avseende bl.a. användning, miljö- och säker-

hetskrav, profilering, drivmedelskort. Därutöver hade riktlinjer tagits fram gällande körsä-

kerhet, vård och underhåll, skadehantering, försäljning och kommunens bilpool. 

I granskningen noterades att tekniska förvaltningens personal hade möjlighet att använda 

kommunens fordon för privat bruk. Det hade även förekommit att kommunens personal 

kört fordon utan giltigt körkort och vållat fordonskrockar. 

I samband med granskningen konstaterades det även att det inte gjordes överväganden 

om bilar skulle leasas eller köpas in då kommunen valt att upphandla vagnparksfinansie-

ring genom finansiell leasing. Kommunstyrelsen hade fattat beslut om att kommunen ska 

leasa fordon och att riktlinjerna följdes i detta avseende. Enligt granskningen behövde det 

genomföras ekonomiska kalkyler och överväganden för att kommunen skulle välja den 

mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen, något som inte hade gjorts i samband med 

kommunstyrelsens beslut.  

Granskningen visade vidare att det fanns rutiner för utbyte av leasingbilar och att dessa 

delvis efterlevdes. I samband med granskningen framkom det att fordon avyttras genom 

en auktionsfirma som inte var upphandlad. 

Det hade vid tillfället för granskningen inte gjorts någon kartläggning om fordonsparken 

motsvarar kommunens behov av fordon. Utifrån en genomgång av fordonsregistret gjor-

des bedömningen att det fanns skäl för att se över möjligheten att omflytta fordon mellan 

de grupper fordon som användes mest och de som användes minst.  

Bedömningen gjordes också att det inte genomförts tillräcklig uppföljning för att säker-

ställa att kommunen erhåller korrekta drivmedelsrabatter. Vidare ansågs det att kreditlimi-

ten på drivmedelskorten behövde justeras då dessa var omotiverat höga. Vidare hade 

flertalet kort använts för att tanka annat bränsle än vad som var möjligt att driva fordonet 

med vilket innebar att uppföljning och kontrollen av bränsleförbrukning blev missvisande. 
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Den interna kontrollen behövde enligt granskningen även utvecklas när det gällde försälj-

ning av fordon. Rutiner behövde dokumenteras och ytterligare personer behövde involve-

ras i själva processen för att stärka den interna kontrollen. När det gällde försäkringarna 

borde det göras en årlig avstämning för att säkerställa att korrekt reglering/utbetalning 

skedde till kommunen. 

Följande rekommendationer lämnades med anledning av granskningen: 

• Fastighets- och servicenämnden rekommenderades att initiera en kartläggning 
över det faktiska behovet av fordon i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig 
fordonspark. I denna kartläggning ansågs även att bilpoolens verksamhet behöv-
de beaktas. 

• Blanketten för anskaffningsbeslut av fordon rekommenderades att revideras för att 
möjliggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 

• Dåvarande rutin för drivmedelskort samt att kreditlimiten på korten rekommende-
rades att ses över. 

• Nämnderna och kommunstyrelsen rekommenderades att överväga att genomföra 
uppföljningar av inköp av drivmedel samt körjournaler för att stärka den interna 
kontrollen. 

• Den interna kontrollen avseende försäljning av fordon samt utbetalning av för-
skottsbetalad försäkring rekommenderades att stärkas. 

2.1.2. Nämndens svar och åtaganden 

Nämndens första svar på granskningen kom 2018-02-21 där fastighets- och service-
nämnden godkänner åtgärdsplanen och att inom ett år återrapportera beslutade åtgärder 
till revisionen. Åtgärdsplanen visade bland annat på följande åtgärder utifrån bedömning-
arna och rekommendationerna i rapporten: 

• Ansvarig för fordonssamordningen fick i uppdrag att under år 2018 samordna med 
ekonomichef och redovisningschef för att utröna om det var aktuellt att förändra 
riktlinjerna kring leasing.  

• Under år 2018 ses rutinen för avyttring över och säkerställas att ekonomiavdel-
ningen var involverade i processen.  

• Blankett för anskaffningsbeslut av fordon skulle korrigeras så att det i beslutet 
även skulle framgå avsteg från regler.  

• Gislaveds kommun hade anslutit sig till projektet ”Hela resan” där målsättningen 
var ett mer hållbart resande. I samband med projektet skulle en resvaneanalys gö-
ras där kartläggning av befintlig fordonspark skulle ingå och huruvida denna mot-
svarade behovet. Kommunen hade också antagit miljömål som innebar att energi-
deklaration av fordonen skulle genomföras. 

• Under år 2018 skulle ett nytt system för körjournaler upphandlas och även driv-
medel. 

• Rutinen för drivmedelskort skulle ses över i samråd med övrigs förvaltningar. 

• Kreditlimiten på korten skulle ses över i samband med att nytt avtal skulle tecknas 
för drivmedel under 2018. 

• Ekonomiavdelningen ansvarade för kontroll av utbetalning av förskottsbetalad för-
säkring och borde se över rutin för att säkerställa korrekt hantering 
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Utöver dessa punkter föreslås även ett antal andra åtgärder utifrån iakttagelserna i rap-
porten. 

I december månad år 2018 fick fastighets- och servicenämnden en ny återrapportering 
avseende åtgärder kopplat till granskningen och följande åtgärder hade vidtagits: 

• Dialog hade skett med ekonomiavdelningen och dess ansvariga bekräftade att 
riktlinjerna avseende leasing skulle ligga fast och att inga förändringar skulle ge-
nomföras. 

• Delegationsordningen hade tydliggjorts 

• Blankett för redovisning av avyttringar med reaförluster/vinster hade tagits fram i 
samarbete med ekonomiavdelningen som skulle redovisas vid årligt bokslut och 
delårsbokslut. 

• I riktlinjerna för fordonshantering reglerades krav för bland annat säkerhet, utrust-
ning och miljö. Det skrevs in en öppning för avsteg då en sådan måste finnas. Det 
togs även fram en ny blankett för anskaffningsbeslut 

• Analysen av ”Hela resan” försenades något och förväntades starta i november 
2018. 

• En energideklaration hade genomförts och presenterades i oktober år 2018. Ener-
gideklarationen gav också svar på om kommunens fordonspark ansågs vara opti-
mal utifrån behov, miljö och ekonomi.  

• Nytt system för körjournaler hade införts och samtliga körjournaler bytts ut. Import 
av alla körningar gick nu automatiskt till ett system.  

• Nya avtal med drivmedelsleverantörer hade undertecknats och i samband med 
det infördes också nya rutiner för hantering av drivmedelskort och kreditlimiten re-
glerades.  

• Fastighets- och serviceförvaltningen skulle under en övergångsperiod fortsätta att 
följa upp drivmedelsförbrukningen per fordon. Planen var att detta sedan skulle 
kunna direktimporterats till fordonssystemet.  

• Ekonomiavdelningen ansvarade för kontroll av utbetalning av förskottsbetalad för-
säkring och borde se över rutin för att säkerställa korrekt hantering. Dialog hade 
skett med ekonomiavdelningen och det hade säkerställts att rätt hantering skett.  

 

2.1.3. Vidtagna åtgärder 

I ovan avsnitt beskrivs flertalet av de åtgärder som vidtagits efter revisionens granskning 
år 2017. Under intervjuer framhålls att inga större organisatoriska förändringar skett gäl-
lande fordonshanteringen förutom att det idag också finns en verksamhetsledare som 
arbetar med fordonsfrågorna.  

Det framkommer av intervjuerna att det har pågått ett arbete för att få en fossilfri fordons-
flotta sedan granskningen genomfördes. Då många avtal löpte ut samtidigt passade 
kommunen på att ersätta dessa fordon med fossilfria motsvarigheter. Målet är att 80 % av 
fordonsflottan ska vara fossilfri år 2020, enligt förvaltningen bedöms inte detta mål helt 
uppnås. Med anledning av utbytestakten finns också ett behov av att bl.a. bygga ut ladd 
infrastrukturen, vilket är prioriterat under år 2020.  

Som nämns i åtgärderna ovan genomfördes en energideklaration av Miljöfordon Sverige. 
Denna deklaration såg över fordonsflottan både ur ett ekonomiskt och miljömässigt per-
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spektiv. Deklarationen utmynnade också i ett antal rekommendationer. Bland annat vi-
sade utredningen att 19 bilar, 12 personbilar och 7 lätta lastbilar kördes mindre än 750 mil 
per år. En rekommendation kopplat till detta var att se över möjligheterna att rationalisera 
bort hälften av dessa fordon. En annan rekommendation var att tanka dieselbilar med så 
hög inblandning som möjligt med inblandning av biodiesel istället för konventionell diesel. 
Ytterligare en rekommendation var att följa drivmedelsförbrukningen på fordonsnivå, vilket 
nu har möjliggjorts genom det nya forsdonssystemet. Verksamheten arbetar kontinuerligt 
efter de rekommendationer som framkom i energideklarationen. 

Blanketten för anskaffningsbeslut har justerats på så sätt att den tydligare är baserad på 
vem som beslutar vad och även att verksamheterna får tydliga kostnadsbilder. Om avsteg 
görs från uppställda krav ska detta också anges i blanketten.  

Det finns en ny rutin för drivmedelskorten som innebär att hanteringen av dessa har cent-
raliserats på fastighets- och serviceförvaltningen. Varje fordon har numera sitt unika driv-
medelskort och det har tagits fram instruktioner till användare samt att det numera ge-
nomförs stickprovskontroller av fastighets- och serviceförvaltningen. Det sker en registre-
ring i fordonsadministrationssystemet där samtliga tankningar till respektive fordon också 
finns kopplade till körjournalerna.  

Sedan granskningen genomfördes har det även upphandlats en ny leverantör gällande 
försäljning av fordon i form av en auktionsfirma. Enhetschefen för dokumentation över 
varje bil, vad den sålts för och om det generat reavinst/förlust som sedan överlämnas till 
ekonomiavdelningen i kommunen för ekonomisk bokföring.  

Nedan följer en sammanställning över den tidigare granskningens rekommendationer och 
genomförda åtgärder: 

 Rekommendation Åtgärder 

Fastighet- och servicenämnden rekom-

menderades att initiera en kartläggning 

över det faktiska behovet av fordon i syfte 

att skapa en effektiv och ändamålsenlig 

fordonspark. I denna kartläggning ansågs 

även att bilpoolens verksamhet behövde 

beaktas.  

 

 

Fastighet- och serviceförvaltningen gav i uppdrag till 

Miljöfordon Sverige att genomföra en kartläggning och 

analys av fordonsparken. En energideklaration av 

kommunens fordon har gjorts och presenterades i 

oktober 2018. Deklarationen ger svar på om kommu-

nens fordonspark är optimal utifrån behov, miljö och 

ekonomi.  

 

Inom ramen för det regionala projektet ”Hela Resan” 

där målsättningen är att se över och nå ett mer håll-

bart resande så har en avancerad resevaneanalys 

(ARVA) för Gislaveds kommun genomförts. Utifrån 

analysen har ett antal åtgärder initierats inom kommu-

nen för att effektivisera såväl tjänsteresor som kom-

munens fordonspark. Insatserna för Gislaveds kom-

mun drivs av Kommunstyrelseförvaltningen. 

  

Gislaveds kommun är ansluten till ”Miljöfordonsdia-

gnos – Miljöfordon Sverige”. Varje år görs en kart-

läggning över fordonsparken, nyttjande och hur långt 

omställningen till fossilfri fordonsflotta kommit. Ett 

antal kommuner rankas i denna undersökning. Resul-

tatet för 2019 presenterades i juni år 2020. Enligt ran-

kingen ligger Gislaveds kommun på en tiondeplats av 
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totalt 69 medverkande kommuner vad gäller andelen 

miljöfordon av den totala andelen fordon. Andelen 

miljöfordon uppgår till 78,7% i Gislaveds kommun. 

Gislaveds kommun ligger även rankade på en fjärde-

plats av 69 medverkande kommer avseende störts 

förändring avseende miljöfordon. Från år 2018 till år 

2019 har Gislaveds kommun ökat andelen miljöfordon 

med 23,8 procentenheter.  

Blanketten för anskaffningsbeslut av for-

don rekommenderades att revideras för 

att möjliggöra dokumentation av undan-

tag från miljö- och säkerhetskraven. 

 

 

Ny blankett för anskaffningsbeslut har tagits fram. 

Denna ska undertecknas av ansvarig på Fastighet- 

och serviceförvaltningen samt även av ansvarig för 

hyrestagande förvaltning. Av beslutet framgår om 

avsteg görs från regler rörande säkerhet, utrustning 

eller miljö 

Dåvarande rutin för drivmedelskort samt 

att kreditlimiten på korten rekommende-

rades att ses över. 

Nya regler och rutiner för hantering av drivmedelskort 

har beslutats och införts. Kreditlimiten har reglerats i 

samband med nya avtal med drivmedelsleverantörer. 

Avtalen visar att kreditlimiten nu uppgår till 6500 kr. 

Undantag har gjorts för sju kort på tekniska förvalt-

ningen som avser större anläggningsmaskiner som 

fyller fler liter vid samma tankning vilket gör att limiten 

inte räcker till. I Gislaveds kommun finns inte någon 

form av farmartank eller liknande där inköp görs i 

bulk. Därav tankas dessa volymer via stations-

tankning. 

Nämnderna och kommunstyrelsen re-

kommenderades att överväga att genom-

föra uppföljningar av inköp av drivmedel 

samt körjournaler för att stärka den inter-

na kontrollen. 

 

Nytt system för körjournaler har införts och alla kör-

journaler har bytts ut (2018). Detta ökar möjligheten 

för verksamhetsansvariga att följa upp körningar av 

fordon. Import av alla körningar sker nu också auto-

matiskt till vårt fordonssystem.  

 

Nya avtal med drivmedelsleverantörer har tecknats 

och regler och rutiner för hantering av drivmedelskort 

har införts och beslutats av ekonomichef. 

 

Försäljningsstatistik för drivmedel importeras i for-

donssystem varje månad. Därmed finns uppgifter om 

alla takningar för respektive bil i systemet. Alla verk-

samheter kan därmed få tillgång till inköp och för-

brukning av drivmedel samt all körstatistik för fordo-

nen. Relationen mellan drivmedelsförbrukning och 

körsträckor för samtliga bilar finns tillgängligt att följa 

upp. 

 

Fastighet- och serviceförvaltningen sammanställer 

årligen drivmedelsförbrukning och körsträckor över-

gripande för hela kommunen. Uppföljningen ingår i 

nämndens interna kontroll och redovisas även i form 

av nyckeltal till bokslut. Inom förvaltningen görs konti-

nuerlig uppföljning och även verksamhetscheferna 

inom förvaltningarna har möjlighet att genomföra kon-
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tinuerlig uppföljning i fordonssystemet. 

Den interna kontrollen avseende försälj-

ning av fordon samt utbetalning av för-

skottsbetalad försäkring rekommendera-

des att stärkas 

Kommunen har riktlinjer för avyttring av inventarier. 

Upphandling av tjänst för försäljning av fordon via 

nätauktion har genomförts och avtal med leverantör 

tecknats. 

 

Sammanställning över sålda fordon med redovisning 

över reavinster respektive reaförluster görs av for-

donsansvarig och tillsänds årligen till ekonomiavdel-

ningen. 

 

Ekonomiavdelningen ansvarar för kontroll och utbe-
talning av förskottsbetalad försäkring och är inte en 
del av fordonshanteringen. Dialog med ekonomiav-
delningen har skett och förvaltningen har kunnat sä-
kerställa att korrekt hantering sker. 

 

2.2. Bedömning 

Vi bedömer att fastighets- och servicenämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med 

hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån den genomförda 

granskningen. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har tillsett att en energideklarat-

ion tagits fram som belyser flera viktiga frågeställningar som också förvaltningen kan ar-

beta vidare med framöver i förhållande till det faktiska behovet av fordon för att skapa en 

effektiv och ändamålsenlig fordonspark. Vi grundar också vår bedömning på att blanket-

ten för anskaffningsbeslut har uppdaterats och att rutinen för drivmedelskort och deras 

limit har setts över. Genom att det har upphandlats ett nytt administrativt stärks den inter-

na kontrollen och bidrar till en rättvisande uppföljning av såväl körjournaler som drivme-

delsförbrukning. Den interna kontrollen avseende försäljning av fordon har enligt vår me-

ning stärkts genom en upphandlad aktör och utbetalning av förskottsbetalad försäkring 

sker genom kommunledningskontoret. 
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 Revisionell bedömning 
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen och fastighets- och service-

nämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter 

och rekommendationer utifrån genomförda granskningar. 

Granskningen visar bland annat att ett nytt system för fordonshanteringen har upphand-

lats som på många punkter hjälper förvaltningen att få en rättvisande bild över använd-

ningen av kommunens fordon och drivmedelskostnader. Det har även gjorts en översyn 

över fordonsparken genom en energideklaration. 
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