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Sammanfattning  

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

revisionsgranskning av fordonsutnyttjandet.  

Revisionsgranskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

 Har fastighets- och servicenämnden en ändamålsenlig styrning av kommunens 
fordon? 

Vår samlade bedömning är att fastighets- och servicenämnden delvis säkerställt en ända-

målsenlig styrning av kommunens fordon. Vi kan konstatera att det har vidtagits flertalet 

åtgärder för att förbättra styrningen av fordonsutnyttjandet på senare tid. I samband med 

granskningen är vår bedömning att det finns vissa brister och förbättringsmöjligheter bl.a. 

gällande kartläggning av fordonsbehovet för att säkerställa en effektiv fordonspark samt 

att den interna kontrollen behöver utvecklas. Se bedömningarna under respektive avsnitt 

för mer information.  

Vi grundar vår bedömning ovan på utvärderingen av granskningens kontrollmål enligt 
nedan. 

Kontrollmål Bedömning 

Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret 
fördelat för kommunens fordon 

Uppfyllt 

Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns Uppfyllt 

Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas 
eller leasas sker 

Delvis uppfyllt 

Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs Delvis uppfyllt 

Policy för kommunens upphandling av leasingbi-
lar/egna bilar vad avser säkerhet, utrustning, miljö etc 
finns och efterlevs?   

Delvis uppfyllt 

Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken 
uppfyller det kartlagda behovet 

Inte uppfyllt 

Nämnderna har för sin interna kontroll uppföljning av 
körjournaler, bensinförbrukning, volym, försäljning 
av bilar m.m. 

Inte uppfyllt 

  

Rekommendationer 

I syfte att förbättra verksamheten lämnas följande framåtsyftande rekommendationer: 

Vi rekommenderar nämnden att initiera en kartläggning över det faktiska behovet av for-

don i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig fordonspark.  I denna kartläggning 

behöver även bilpoolens verksamhet beaktas. 

Vi rekommenderar att blanketten för anskaffningsbeslut av fordon revideras för att möj-

liggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 
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Vi rekommenderar att nuvarande rutin för drivmedelskort samt att kreditlimiten på kor-

ten ses över. 

Vi rekommenderar att nämnderna och kommunstyrelsen överväger att genomföra upp-

följningar av inköp av drivmedel samt körjournaler för att stärka den interna kontrollen. 

Vi rekommenderar att den interna kontrollen avseende försäljning av fordon samt utbe-

talning av förskottsbetalad försäkring stärks. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Nämnderna ska enligt kommunlagen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten i övrig bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

det viktigt att kommunens fordon är anpassade utifrån de behov som finns. För att möj-

liggöra detta är det viktigt att det finns ett system och regler för att bevaka vilka fordon 

som finns inom kommunen samt hur dessa nyttjas. Ur ett förtroendeperspektiv är det 

också viktigt att kommunens bilar används på ett korrekt sätt. Det finns rättsfall från 

Skatteverket som visar att den anställde kan beskattas utifrån dennes rätt att nyttja ett 

fordon. För detta krävs att Skatteverket kunnat visa att det funnits så kallad dispositions-

rätt. 

Kommunen använder sig av flertal transporter i sin verksamhet, vilka har inverkan på 

bland annat miljön. Med ökad kontroll av transporter kan miljöpåverkan förbättras. I mil-

jöbokslutet för år 2016 anges att körning med hyrbil och förvaltningsbil ökar medan re-

sande med bilpoolen minskar. Andelen miljöbilar behöver ytterligare öka. I den nya hand-

lingsplanen för klimat- och energistrategierna togs delmålet till 2017 att 69 % av fordonen 

ska ha 0 gram koldioxidutsläpp per kilometer och/eller vara fossilfria. 

Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har revisorerna valt att granska rutiner för for-

donsnyttjande. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma fastighets- och servicenämnden har en ändamåls-

enlig styrning av kommunens fordonspark. 

 Har fastighets- och servicenämnden en ändamålsenlig styrning av kommunens 
fordon? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier utgör grunden för våra bedömningar: 

 Fullmäktiges mål och direktiv 

 Kommunallagen 6 kap 7§ 

 Interna riktlinjer ex fordonspolicy, riktlinjer för leasing, resepolicy 
  

1.4. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål beröras: 

 Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret fördelat för kommunens 
fordon 

 Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns 
 Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas eller leasas sker 
 Policy för kommunens upphandling av leasingbilar/egna bilar vad avser säker-

het, utrustning, miljö etc finns och efterlevs?   
 Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs 
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 Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken uppfyller det kartlagda be-
hovet  

 Intern kontroll uppföljning av körjournaler, bensinförbrukning, volym, försälj-
ning av bilar m.m. 

1.5. Metod och avgränsning 
Granskningen har utförts genom intervjuer med områdeschef fastighets- och serviceför-

valtningen tillika fordonsansvarig, upphandlingschef, redovisningschef samt två verk-

samhetschefer inom socialförvaltningen och en verksamhetschef inom tekniska förvalt-

ningen.  

Som ett led i granskningen har en genomgång av centrala styrdokument och underlag så 

som fastighets- och servicenämndens reglemente, riktlinjer för fordon, rutinbeskrivning 

för hantering av drivmedelskort, internkontrollplan 2017 för fastighets- och servicenämn-

den, kalkyl för beräkning av månadskostnad för leasing, kommunens fordonsförteckning 

samt körjournaler.  

Inom ramen för granskningen har vi även genomfört stickprovskontroll bland de 20 for-

don som tankats mest under 2016. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

I avsnittet presenteras de iakttagelser som gjorts under granskningen kopplat till respek-

tive kontrollområde. Kontrollområdena är grunden för våra bedömningar och för att be-

svara revisionsfrågan. 

2.1. Verksamheten är tydligt organiserad och an-
svaret fördelat för kommunens fordon 

2.1.1. Iakttagelser 

Fordonshanteringen i Gislaveds kommun är organiserad inom fastighets- och serviceför-

valtningen. I reglementet för fastighets- och servicenämnden, antaget av kommunfull-

mäktige, 2016-12-15, framgår det bl.a. att nämnden ansvarar för städ, tvätt, transporter, 

bilpool. inkl cyklar, fordonsservice och övrig fastighetsservice. Inom fastighet- och ser-

viceförvaltningen finns det åtta medarbetare som arbetar med frågor som rör fordon och 

transporter. Två personer ansvarar för skötsel och tvätt av fordonen, det finns fyra förare 

som sköter transporter samt fordonsansvarig som har det övergripande ansvaret för for-

donshanteringen.   

Kommunstyrelsen har i maj 2017 fastställt riktlinjer fordon. Dessa riktlinjer skall tillgo-

dose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna 

inom Gislaveds kommun samt den kommungemensamma bilpoolen. I kommunens rikt-

linjer för fordonshantering framgår det att fastighets- och serviceförvaltningen är opera-

tivt ansvarig för fordonssamordningen. Det framgår att det innebär att förvaltningen till-

handahåller fordon för kommunens förvaltningar samt ska tillgodose verksamheternas 

behov av fordon så långt som möjligt. Det betyder även att förvaltningen anskaffar och 

avyttrar personbilar och lätta lastbilar, hyr ut fordon till verksamheterna enligt tecknade 

internleasingavtal och ansvarar för hantering av fordonsskador. Förvaltningen ansvarar 

även för omflyttningar av fordon mellan förvaltningarna för att minska risken för övermil 

och för att optimera användningen av fordonen. De kommunala bolagen omfattas inte av 

kommunens riktlinjer och därav administrerar fastighet- och serviceförvaltningen inte 

deras fordon. 

Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar även för den kommungemensamma bilpoo-

len för korttidshyra av bilar och minibussar. Det finns även en möjlighet för förvaltningen 

att tillhandahålla bilvård genom städ, tvätt, inlämning för service, besiktning, däckbyte 

etc. om verksamheterna önskar detta, vilket då regleras i avtal.  

Socialförvaltningen är en av de förvaltningar som har valt att nyttja fastighets- och ser-

vicenämndens tjänst för fordonsskötsel medan andra förvaltningar som tekniska förvalt-

ningen valt att sköta detta själva. 

I riktlinjerna tydliggörs det vad som ingår i den månadshyra som förvaltningarna betalar 

(internleasing) till fastighets- och serviceförvaltningen. I månadshyran ingår följande; 

leasingavgift, moms, skatt, försäkringspremie, serviceavtal samt månadsavgift för kör-

journal. Dessutom ingår ett overheadpåslag för fastighets- och serviceförvaltningens ad-

ministration. Resterande betalas av respektive förvaltning, så som däck, drivmedel och 
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spolarvätska. Verksamheterna ansvarar för att bilarna bibehåller sitt marknadsvärde, hy-

rande förvaltning är ersättningsskyldig för sådant som påverkar marknadsvärdet. Enligt 

riktlinjen ska fastighet- och serviceförvaltningen i samband med intern omflyttning av 

fordon genomföra kontroll och dokumentera skador samt onormalt slitage. Kostnader 

som påverkar restvärdet betalas av hyrestagaren. 

Verksamheterna upplever att ansvarsfördelningen kring fordonshanteringen är tydlig. I 

samband med att ett behov uppstår tas i första hand kontakt med närmsta chef och efter 

godkännande tas vidare kontakt med fordonsansvarig på fastighets- och serviceförvalt-

ningen. I samband med att ett fordon ska köpas in får verksamheten en kalkyl på den be-

räknade internleasingkostnaden inkl. leasing, moms, skatt, service, försäkring och over-

headkostnad. 

2.1.2. Bedömning 

Verksamheten är tydligt organiserad och ansvaret fördelat för kommunens fordon  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Vi bedömer att verksamheten är tydligt organi-

serad och ansvaret fördelat när det gäller kommunens fordon. Detta genom att riktlinjer 

fordon har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen. 

2.2. Riktlinjer för användning av kommunens for-
don finns 

2.2.1. Iakttagelser 

Under år 2016 fick fastighets- och servicenämnden i uppdrag av fullmäktige att se över 

fordonspolicyn för miljömässigt hållbarare samt säkrare fordon.  Enligt uppgifter fanns 

det tidigare ingen fordonspolicy, utan rutiner och regler för fordon grundade sig i ett 

kommunstyrelsebeslut från år 2010 som baserade sig på en utredning. I maj år 2017 antog 

kommunstyrelsen de nya riktlinjerna för fordon i Gislaveds kommun. Syftet med riktlin-

jerna är att tillgodose behovet av tillgång till fordon samt reglera förvaltningarnas for-

donsinnehav samt reglera den gemensamma bilpoolen. Riktlinjerna gäller ej för rädd-

ningstjänstens fordon.  

Något som tydliggörs i riktlinjerna är att kommunens fordon enbart får användas i tjäns-

ten. Samtliga fordon ska vara utrustade med elektronisk körjournal. Gällande kännedo-

men om riktlinjerna har vi i samband med granskningen noterat att det finns vissa oklar-

heter. Inom tekniska förvaltningen finns det sedan tidigare en vedertagen överenskom-

melse om att anställda kan låna ett fordon två gånger per år och arbetsredskap när man 

har behov av dem privat.  

Profileringen av kommunens bilar är inte enhetlig, utan det hänvisas till att kommunen 

inte beslutat om vilket färgval som ska gälla. Vissa förvaltningar har av tradition valt en 

specifik färg. Däremot ska samtliga bilar vara märkta med kommunens logotyp. I riktlin-

jerna framgår det att exempelvis socialförvaltningen inom vissa verksamheter har undan-

tag på krav från märkning. I samband med intervjuerna nämndes undantag exempelvis 

rörande känsliga ärenden.  

Något som även regleras i riktlinjerna är körsäkerhet, vård och underhåll, skadehantering, 

parkeringsskador, ersättningsbil samt däck. När det gäller körsäkerhet betonas det att 
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förare av kommunens fordon ska köra säkert, lagligt och med gott omdöme. Gislaveds 

kommun kräver av sina förare att de ska följa alla trafikregler vid körning i tjänsten. Nå-

got som framkommit i samband med granskningen är att medarbetare inom kommunen 

utan körkort har kört fordon och vållat krockar vid två tillfällen med påföljande försäk-

ringsärenden. 

Den verksamhet som använder ett kommunalt fordon ansvarar för att bilen servas, besik-

tigas, hålls ren samt är trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Verksamheten ansvarar 

för att säsongsbyten av däck sker samt att skador anmäls till fordonssamordnaren. Service 

ska genomföras i enlighet med fordonstillverkarens intervaller, annars påverkas restvär-

det, en kostnad som belastar av hyresparten. Skötsel av fordonen kan köpas av fastighets- 

och serviceförvaltningen. Om en skada uppstår ska detta rapporteras i en skadeanmälan 

som skickas till fastighets- och serviceförvaltningen för hantering.  

2.2.2. Bedömning 

Riktlinjer för användning av kommunens fordon finns  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Riktlinje för fordon har under året tagits fram 

med tydliga regler för kommunens bilar och lätta lastbilar avseende bl.a. användning, 

miljö- och säkerhetskrav, profilering, drivmedelskort. Därutöver har riktlinjer tagits fram 

gällande körsäkerhet, vård och underhåll, skadehantering, försäljning och kommunens 

bilpool.  

Vi rekommenderar att riktlinjerna fordon i högre utsträckning sprids inom förvaltningar-

na och att ansvariga verksamhetschefer tar sitt ansvar för att säkerställa gällande riktlinjer 

efterlevs. Vi har i granskningen noterat att tekniska förvaltningens personal har möjlighet 

att använda kommunens fordon för privat bruk. Det har även förekommit att kommunens 

personal kört fordon utan giltigt körkort och vållat fordonskrockar.  

2.3. Kalkyler och andra överväganden om bilar ska 
köpas eller leasas sker 

Nuvarande riktlinjer för fordon och den samlade organisationen för fordonshanteringen 

genomfördes utefter ett beslut i kommunstyrelsen 2010-06-08. Utgångspunkten till för-

slaget var bland annat att möjligheten att effektivisera upphandlingsprocessen samt att 

med riktlinjerna eftersträva att kommunens fordon används mer kostnadseffektivt. Ett av 

besluten som kommunstyrelsen fattade var att fortsätta leasa nya bilar till fast eller rörlig 

ränta där kommunen bestämmer restvärdet samt att centralisera fordonshanteringen och 

möjligheten omförflytta bilar mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen fattade då även 

beslut om att ingå i SKL Kommentus samordnade upphandling av fordon. 

Gislaveds kommun är ansluten till SKL Kommentus ramavtal för fordon 2015-04-13 – 

2019-04-12. Upphandlingen avser 17 leverantörer med 1200 försäljningsställen i Sverige. 

Ramavtalet innebär att kommunen enbart avropa fordon från de leverantörer och de for-

donsmodeller som ingår i ramavtalet genom förnyad konkurrensutsättning. Vid behov 

kan fordonstyper som inte ingår upphandlas separat.  
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Gislaveds kommun vagnpark finansieras i huvudsak genom finansiell leasing. Ramavtalet 

för fordonsleasing löper från 2015-10-07 – 2018-09-30 med möjligheten att förlänga av-

talet i två år. Det har inte genomförts kalkyler eller andra överväganden om bilar ska kö-

pas in eller leasas i samband med att upphandlingen genomfördes. Anledningen till detta 

är kommunstyrelsebeslutet som fattades 2010 om att fortsätta leasa bilar.  

I undantagsfall har kommunen köpt in fordon via investeringsbudgeten ex räddningsfor-

don, vilket är tillåtet enligt riktlinjerna.  

2.3.1. Bedömning 

Kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas eller leasas sker  

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. I samband med granskningen har vi kun-

nat konstatera att det inte görs överväganden om bilar ska leasas eller köpas in då kom-

munen valt att upphandla vagnparksfinansiering genom finansiell leasing. Vi har noterat 

att kommunstyrelsen fattat beslut om att kommunen ska leasa fordon och att man följer 

riktlinjerna för fordon i detta avseende. Vi bedömer emellertid att det behöver genomföras 

ekonomiska kalkyler och överväganden för att kommunen ska välja den mest ekonomiskt 

fördelaktiga lösningen, något som inte gjorts i samband med detta beslut. 

2.4. Policy för kommunens upphandling av leasing-
bilar/egna bilar vad avser säkerhet, utrustning, 
miljö etc finns och efterlevs?   

I intervju med berörda anges att fordonen behöver efterspegla verksamhetens behov men 

att de också måste följa fastställda miljö- och säkerhetskriterier. Kommunen har som am-

bition att ha en miljöprofil på sin bilpark. Det finns även en tydlig målsättning att for-

donsflottan ska vara fossilfri år 2020. I första hand ska fordon som uppfyller vägtrafik-

skattelagens miljöbilsdefinition anskaffas. För att uppnå kraven och målsättningarna 

kommunen fastställt har följande prioritetsordning fastställts för person- och transportbi-

lar under 3,5 ton: 

1. Elbilar eller plugg-in hybrider när behovet gäller resor inom kommunens geogra-

fiska område och där körsträckorna täcks inom ramen för elbilars räckvidd och 

laddmöjligheter.  

2. Bilar med gasdrift om tillgång finns på fordonets placeringsort  

3. Biodiesel eller annat förnybart bränsle om tillgång till det finns på fordonets place-

ringsort. 

4. Fordon med dieseldrift.  

 

Undantag från prioriteringen ovan kan göras vid särskilda behov av en annan typ av for-

don, för speciell utrustning, geografisk hänsyn eller då specialutrustning förvaras i fordon. 

Undantag ska motiveras skriftligt och beslutas av ansvarig för fordonssamordningen vid 

fastighets- och serviceförvaltningen.  

När det gäller säkerhet värnar kommunen om denna för att kunna erbjuda personalen en 

säker arbetsmiljö och skydd vid en eventuell olycka. Kommunens fordon ska erbjuda fö-

rare och passagerare ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner, därför måste alla per-

sonbilar och lätta lastbilar uppfylla kraven för Euro NCAP, 5 stjärnor. Av säkerhetsskäl 
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ska fordon i mellanklass prioriteras. Det framgår att vissa verksamheter har behov av for-

don med högre insteg av arbetsmiljöskäl, något som bör beaktas i samband med att krav-

specifikation tas fram. Det bör även samordnas med kommunhälsan. De säkerhetskrav 

som ställs på bilarna är: 

 ABS-bromsar  

 Sidokrockskydd  

 Airbag båda platser fram  

 Antispinn  

 Antisladd  

 Skydd mot whiplash skador  

 Vinterdäck med dubb  

 Alkolås/alkoskåp  

 Brandsläckare  

 Bränsledunk, bogserlina, startkablar, varningstriangel, reflexväst  

 Handsfree lösning för mobiltelefon  

Det lyfts även fram att annan utrustning så som gps, backsensor, lastgaller, automatisk 

öppning av bagagelucka m.m. kan vara nödvändig och befogad. Fyrhjulsdrift och/eller bil 

med högre markfrigång kan motiveras när behovet av resor är på mindre vägar i terräng 

eller i landsbygd.  

I samband med intervjuerna nämndes det att undantag från bestämmelserna rörande 

miljö och säkerhet görs och att det är verksamheternas behov som styr men att bestäm-

melserna i stort tillämpas. Enligt uppgift från fordonsansvarig har fordonen den utrust-

ning som krävs. 

Innan ett fordon införskaffas ska verksamhetsansvarig chef i verksamheten fatta beslut 

om detta, det finns en särskild blankett framtagen för ändamålet. Till beslutet ska en 

kravspecifikation läggas och eventuella undantag från miljö- och säkerhetskraven ska 

framgå.  

Något som framgår är att riktlinjerna för anskaffning av fordon är anpassade för de som 

beräknas köra mer än 1500 mil per år under hela hyresperioden. Beräknas en förvaltning 

nyttja en bil mindre hänvisas de till kommunens bilpool. Enligt riktlinjerna ska inför-

skaffning av fordon samordnas med fordonsansvarig och inköp genomförs med stöd av 

upphandlingsenheten. Enligt intervjuer med fordonssansvarig anges att så sker.   

I samband med granskningen har vi noterat att två fordon som avropats under år 2017 

inte lever upp till vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition, personbilarna är utrustade 

med fyrhjulsdrift. I samband med dessa avrop har undantag från miljökraven gjorts då 

behovet av fordonets utrustning inte gått att anskaffa enligt miljöprioriteringen i riktlin-

jerna. 

2.4.1. Bedömning 

Policy för kommunens upphandling av leasingbilar/egna bilar vad avser säkerhet, ut-

rustning, miljö etc finns och efterlevs  

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns en policy för hur kommunen ska 

införskaffa fordon och den innehåller bestämmelser beträffande säkerhet, utrustning och 



Granskning av fordonshantering 
 

November 2017     11 av 17 
Revisorerna i Gislaveds kommun 
PwC 

 

miljökrav. I samband med granskningen har vi noterat att två fordon inte lever upp till de 

miljömässiga kraven, för dessa fordon har inte undantag från miljökraven dokumenterats. 

Vi rekommenderar att blanketten för anskaffningsbeslut av fordon revideras för att möj-

liggöra dokumentation av undantag från miljö- och säkerhetskraven. 

Vi rekommenderar nämnden att det säkerställs att fordonen lever upp till gällande säker-

hetskrav i samband med tvätt och annan service avseende bränsledunk, brandsläckare 

m.m. 

2.5. Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och ef-
terlevs 

De leasingavtal som tecknas löper i regel på tre år och i undantagsfall i fem år. Val av av-

talslängd görs av fordonsansvarig på fastighets- och serviceförvaltningen. Restvärdet sätts 

med hänsyn till avtalstid och årlig körsträcka. I första hand byts fordonen ut efter tre år, 

men i de fall ett fordon fungerar bra kan en förlängning av avtalet ske. När hyresperioden 

närmar sig slut kontaktas verksamheten av fordonsansvarig inom fastighet- och service-

förvaltningen för diskussion om förlängning, nyanskaffning eller om behovet har föränd-

rats. Vid intervjuerna framkom det att rutinen efterlevs. 

 

Vid avyttring av fordon kan kommunen välja att lösa skulden/restvärdet på bilen i sam-

band med avyttring för att leasingspärren ska släppas av leasingbolaget. Detta innebär att 

ägandet av fordonet övergår till kommunen. När den gula delen av registreringsbeviset 

har erhållits kan fordonet avyttras och bilen säljs genom nätauktion via ett auktionsföre-

tag. Kommunen kan även välja att låta en auktionsfirma släppa leasingspärren. Försälj-

ningskostnad, arvode etc. avgår och nettot ska utbetalas till kommunen. Reavinsten eller 

reaförlusten tillkommer fordonssamordningen i kommunen. I avtalet med leasingbolaget 

framgår det att kommunen kan välja att själva avyttra fordonet låta leasingbolaget handha 

avyttringen.  

I samband med att ett fordon ska säljas gör fordonsansvarig en kontroll på bilen och det 

görs även jämförelser av andrahandsvärdet genom de databaser och tjänster som finns 

tillgängliga på nätet. Detta för att få en uppskattning om fordonets marknadsvärde. Enligt 

intervju med fordonsansvarig anges att försäljningspriset på auktionen och att värdejäm-

förelsesiterna brukar vara likvärdiga. Kommunen har enligt intervjuerna valt att avyttra 

fordonet själva med hjälp av två auktionsfirmor, kommunen har enbart upphandlat denna 

tjänst av en av auktionsfirmorna. 

2.5.1. Bedömning 

Rutiner för utbyte av leasingbilar finns och efterlevs  

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi bedömer att finns rutiner för utbyte av 

leasingbilar och att dessa delvis efterlevs. I samband med granskningen har det fram-

kommit att fordon avyttras genom en auktionsfirma som inte är upphandlad. 
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2.6. Behovet av fordon har kartlagts och for-
donsparken uppfyller det kartlagda behovet 

2.6.1. Iakttagelser 

Det har vid tidpunkten för granskningen inte genomförts en kartläggning av fordonspar-

ken och det kartlagda behovet.  

Upphandlingsenheten planerat att göra upphandlingar som resulterar i att kommunen 

tecknar ettåriga avtal med leverantörerna istället för att göra avrop med förnyad konkur-

rensutsättning flera gånger om året. En förutsättning för att kunna övergå till denna typ 

av arbetssätt är att en inventering och kartläggning av det fordonsbehov som finns i 

kommunen sker. Enligt fordonsansvarig anges att det är svårt att uppskatta det exakta 

behovet men att det går att förutse vilka av de nuvarande fordonen som kommer behöva 

bytas ut. Något som även framkommit i samband med granskningen är att alla förvalt-

ningar inte har en utsedd kontaktperson som samordnar och inventerar förvaltningens 

behov av fordon. 

I samband med granskningen har vi genomfört stickprov där vi tagit del av kommunens 

fordonslista och antalet körda mil. Enligt riktlinjer krävs att fordonet körs mer än 1500 

mil per år under hela hyresperioden för att det ska motivera inköp av fordon. För de verk-

samheter med ett behov som understiger 1500 mil per år hänvisas verksamheten istället 

till kommunens bilpool. Kommunens bilpool består av 16 bilar varav 12 är placerade vid 

kommunhuset i Gislaved, en i Broaryd, en i Mariagården, en i Gärdesko-

lan/Lundåkersskolan samt en bil i Gislow. I riktlinjerna nämns det även att interna om-

flyttningar av fordon kan göras för att minska kostnader och optimera fordonsutnyttjan-

det. 

Utifrån de uppgifter vi hämtat ur fordonsregistret framgår det att kommunen har 169 for-

don. Av dessa finns det uppgifter om aktuell mätarställning för 165 fordon. Enligt kom-

munens fordonsregister finns det 98 bilar som kör mindre än 1500 mil per år och av dessa 

är det 45 fordon som kör mindre än 1000 mil per år. Bland de fordon som gått mindre än 

1500 mil per år har socialförvaltningen 50 st, fastighets- och serviceförvaltningen 16, tek-

niska förvaltningen 20 st och resterande är utspritt bland kommunens övriga förvaltning-

ar samt räddningstjänsten.  

Den genomsnittliga körsträckan uppgår för de fordon med aktuell mätarställning till ca 1 

540 mil per år. Den genomsnittliga körsträckan för de tio fordon som kört minst uppgår 

till ca 390 mil per år och för de tio fordon som kört mest uppgår körsträckan till ca 4 200 

mil per år.  Den genomsnittliga körsträckan för de fordon som tillhör kommunens bilpool 

uppgår till ca 1500 mil per år. Insamling av körsträckor görs på samtliga fordon en gång 

per år via de elektroniska körjournalerna. 

I tabellen nedan framgår det vilka bilar som har använts minst under år 2016.  
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2.6.2. Bedömning 

Behovet av fordon har kartlagts och fordonsparken uppfyller det kartlagda behovet  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi bedömer att det inte har gjorts någon 

kartläggningar om fordonsparken motsvarar kommunens behov av fordon.  

Utifrån en genomgång av fordonsregistret är vår bedömning att det finns skäl för att se 

över möjligheten att omflytta fordon mellan de grupper fordon som används mest och de 

som används minst. Vi bedömer vidare att det är alltför många fordon som understiger 

riktlinjernas krav om 1500 mil årligen. Endast 40 % av fordonen körs mer än 1500 mil 

årligen. 

Vi anser att det är av vikt att ytterst pröva varje förnyad leasingkontrakt mot det faktiska 

behovet av fordon.  

Vi rekommenderar nämnden att initiera en kartläggning över det faktiska behovet av for-

don i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig fordonspark.  I denna kartläggning 

behöver även bilpoolens verksamhet beaktas.  

2.7. Intern kontroll uppföljning av körjournaler, 
bensinförbrukning, tankningsvolym, försälj-
ning av bilar m.m. 

2.7.1. Iakttagelser 

Fastighets- och servicenämnden tar årligen fram en internkontrollplan. Planen omfattar 

ett 20-tal kontrollmoment som bland annat avser attesteringar, besiktning av hissar och 

lyftanordningar, inköp, ekonomisk uppföljning och drivmedelskostnader. Av kontroll-

momenten har tre lett till åtgärder så som en översyn av inköpsrutinerna. Flertalet av de 

andra momenten har genomförts under året men inte lett till vidare åtgärder.  

 

Drivmedel 

Kommunen har, genom SKL Kommentus inköpscentral, tecknat ramavtal med 3 leveran-

törer avseende drivmedel. Ramavtalet består av tre upphandlingsområden; drivmedel 

(bensin, diesel etanol E-85), fordonsgas samt övriga produkter (smörjmedel, tillbehör och 

tvätt mm). Nuvarande avtalsperiod omfattar 2014-06-30 – 2018-06-29. Rabatter uppgår 

Biltyp Årsmodell Mätarställning 

km  

Genomsnittlig 

körsträcka/år km

Bränsletyp Tillhörande 

förvaltning

VW Caddy 2013 4 338 1 084 Gas
Fastighets- och 

serviceförvaltningen

Ford Focus kombi 2015 3 677 1 838 Diesel Socialförvaltningen

VW e-Golf 2015 7 528 3 764 El Bilpoolen

VW Caddy 2008 35 163 3 907 Gas Fritidskontoret

VW Caddy 2013 18 336 4 584 Gas Socialförvaltningen

Opel Vivaro Buss 2015 9 284 4 642 Diesel Socialförvaltningen

VW Caddy 2013 18 696 4 674 Gas
Fastighets- och 

serviceförvaltningen

Ford Focus kombi 2012 25 511 5 102 Etanol Socialförvaltningen

Skoda Octavia kombi 2016 5 209 5 209 Gas Socialförvaltningen

Renault Kangoo 2012 19 464 3 893 El
Fastighets- och 

serviceförvaltningen
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till 61 öre för bensin, 96 öre för diesel, 81 öre för E-85 på Statiol. OkQ8 lämnar 90 öre ra-

batt för bensin, 40 öre på diesel och 80 öre för E-85 samt 53 öre på fordonsgas. Qstar 

lämnar 10 öre i rabatt på bensin och 20 öre på diesel på stationen vid Ljungbyvägen 27, 

för övriga stationer lämnas ingen rabatt. Kommunen har även tecknat avtal med Preem 

där rabatt lämnas med 60 öre på bensin, 95 öre på diesel samt 60 öre på E-85. På faktu-

rorna framgår inte lämnad rabatt. Enligt fordonsansvarig sker det i dagsläget ingen kon-

troll av att kommunen får ta del av avtalade rabatter. Attest av fakturor sker i enlighet 

med attestreglementet, vilket innebär att den verksamhet som har tankat attesterar. Be-

slutsattest görs alltså av budgetansvarig chef för den verksamhet som nyttjar fordonet. 

Enligt riktlinjen ska fordon tankas med det primära bränsle som bilen är avsedd för. Varje 

fordon skall ha ett unikt drivmedelskort och tankning får inte göras på ett annat fordons 

drivmedelskort. Tekniska kontoret hanteringen av bensinkort innebär att det krävs två 

drivsmedelskort för att kunna tanka, ett fordonskort och ett personligt förarkort samt kod. 

Båda korten krävs för att kunna tanka. Inom socialförvaltningens krävs kod samt drivme-

delskort. I samband med granskningen har vi noterat att denna riktlinje inte följs då det 

unika drivmedelskortet för respektive fordon använts till att tanka flera olika typer av 

bränsle.  

Det finns en kreditlimit på drivmedelskorten. Detta gör att eventuell skada vid ett enskilt 

tillfälle begränsas. Efter samtal med leverantören har vi konstaterat att de begräsningar 

som finns i praktiken överstiger månadskostnaden på de flesta fordonen åtta gånger om, 

då begränsningen är 15 tkr per vecka och kort. Enligt riktlinjen ska drivmedelskort åter-

lämnas tillsammans med bilen för makulering. Det sker inte en systematisk genomgång av 

att drivmedelskort makulerats, däremot har förvaltningen efterfrågat sammanställningar 

över korten hos drivmedelsleverantörerna vid flera tillfällen för att inventera kortinneha-

varen och makulera de kort som inte nyttjas.  

Den uppföljning av drivmedel som sker avser kostnader och liter på respektive tankställe, 

vilken typ av bränsle som tankas för respektive fordon. Denna uppföljning görs inom ra-

men för fastighets- och serviceförvaltningens interna kontroll. Det har även genomförts 

kvartalsvis uppföljning av drivmedel för att säkerställa att miljöfordon tankas med det 

miljövänliga bränslet. I samband med dessa uppföljningar har fordonssamordnaren på-

mint de chefer som har fordon som tankas med en alltför låg andel miljöbränsle. I sam-

band med att uppföljningen av den interna kontrollen ska sammanställas kommer kost-

nad och förbrukning per fordon och km att färdigställas.  

 

Körjournal 

Kommunens fordon ska enligt riktlinjerna ha elektronisk körjournal. Vid intervjuerna 

framgick det att kommunens fordon är utrustade med elektronisk körjournal, dessa an-

vänds inte för att säkerställa systematisk obehörig nyttjande och följsamhet till säkerhets-

kraven. Enligt fordonsansvarig har kontroller skett avseende eventuella missbruk av for-

don. Fastighets- och servicenämndens uppföljning av drivmedelskostnader och förbruk-

ning per fordon och kilometer planeras vara färdigt till årsskiftet och kommer att omfatta 

samtliga fordon i kommunens fordonspark. 

 

När det gäller de enskilda förvaltningarna så har vi i samband med intervjuerna noterat 

att tekniska nämndens verksamheter inte genomför någon uppföljning av drivmedels-
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kostnader och användandet av fordon. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för 

och genomför uppföljningar för socialförvaltningen, vilket regleras i serviceavtalet, enligt 

fordonsansvarig. 

 

I samband med granskningens har vi genomfört stickprov på de fordon som har haft 

högst bränslekostnader. För att komplettera stickprovet och ge det en bättre validitet har 

vi även inkluderat körjournal och mätarställning i förhållande till det år bilen är tillverkat. 

Genom att jämföra de olika källorna har vi kunnat räkna ut den genomsnittliga förbruk-

ningen för de aktuella fordonen. Resultatet av stickprovet finns i tabellen nedan. Noter-

bart är att flera bilmodeller är med i stickprovet upprepade gånger, i de flesta fall är skill-

naderna i förbrukning små och beror med stor sannolikhet på körstil och vilken typ av 

trafik fordonet färdas i. Det finns ett exempel på två fordon av samma modell som skiljer 

sig avsevärt i förbrukning, det är VW T6 flak. Den ena bilen drar 1,08 liter milen medan 

den andra drar 2,04 liter milen. 

 
 

Vi har valt att inte inkludera tillverkarnas uppgivna bränsleförbrukning då dessa inte re-

flekterar den verkliga körcykeln. 

Försäljning av fordon 

Vid tidpunkten för granskningen har tolv bilar sålts under år 2017, av dessa har två bilar 

resulterat i en restskuld och resterande i en intäkt för kommunen. Totalt sett har försälj-

ningen av fordon inbringat 590 tkr i intäkter, innan avdrag för auktionsarvode, rest-

värde/skuld m.m. är genomfört, efter avdrag uppgår intäkterna till 54 tkr. När det gäller 

försäljning av bilar finns det i dagsläget inte någon systematisk kontroll för att säkerställa 

att intäkten för de sålda bilarna inkommer till kommunen. Det är endast fordonsansvarig 

som är delaktig i denna process.  

 

När det gäller försäkringar ska kommunen som försäkringstagare få tillbaka det för-

skottsbelopp som betalats för försäkringen i samband med försäljning. Kommunens för-

säkringsbolag har skickat ett samlingsbevis till Transportstyrelsen vilket innebär att samt-

Biltyp Årsmodell Mätarställ

ning mil

Körsträcka 

2016 i mil

Genomsnittlig 

körsträcka/år

Körsträcka  

körjournal 

2016

Förbrukning

Skoda Yeti 2014 12 576 8 560 4 192 8 591 0,79 liter/mil

Ford transit 2015 5 003 3 964 2 502 3 964 1,32 liter/mil

Ford focus kombi 2014 5 864 2 405 1 955 2 405 1,37 liter/mil

VW T6 flak 2016 2 486 2 439 2 486 2 439 1,08 liter/mil

Skoda Yeti 2012 14 345 3 524 2 869 3 524 0,72 liter/mil

VW T6 flak 2016 2 286 1 240 2 286 1 236 2,04 liter/mil

Mercede Sprinter 2014 8 695 2 142 2 898 2 142 1,1 liter/mil

Ford focus kombi 2014 6 172 1 519 2 057 1 523 1,4 liter/mil

Ford Focus 2014 7 500 1 818 2 500 1 818 1,18 liter/mil

Ford focus kombi 2014 4 804 1 529 1 601 1 530 1,35 liter/mil

Ford Transit flak 2006 23 910 1 610 2 174 1 610 1,28 liter/mil

Ford transit 

handikappsbuss
2015 2 669 1 146 1 334 1 146 1,51 liter/mil

Renault Traffic 

Passenger
2012 6 764 1 731 1 353 1 731 0,96 liter/mil

Renault grand 

passenger
2014 5 953 1 149 1 984 1 148 1,41 liter/mil

Skoda Yeti 2014 4 592 1 728 2 296 1 728 0,88 liter/mil
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liga fordonsändringar som sker på kommunens organisationsnummer automatiskt rap-

porteras till försäkringsbolaget, så som vid försäljning eller inköp av nytt fordon. För de 

fordon som inte har registreringsnummer så som truckar, åkgräsklippare och andra mo-

torredskap sker en manuell hantering av kommunens försäkringsansvarige. I samband 

med att faktura upprättas av försäkringbolaget i slutet på året regleras premien på de for-

don som avyttrats. Försäkringsbolaget lämnar en tydlig premieregleringsfaktura där till-

komna och återbetalda premier per fordon framgår. I samband med intervjuerna fram-

kom det att det i dagsläget saknas rutiner för att säkerställa att försäkringarna återbetalas. 

Kommunens försäkringsbolag har avviserat en höjning av kommunens försäkringspremie 

på grund av att kommunens fordon varit involverade i två trafikolyckor som resulterat i 

höga skadekostnader. Generellt sett har antalet olyckor och skador med kommunens for-

don ökat marginellt, enligt fordonsansvarig. 

2.7.2. Bedömning 

Intern kontroll uppföljning av körjournaler, bensinförbrukning, tankningsvolymer, för-

säljning av bilar.  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi bedömer att det inte sker en tillräcklig uppföljning för att säkerställa att kommunen 

erhåller korrekta drivmedelsrabatter. Vidare anser vi att kreditlimiten på drivmedelskor-

ten behöver justeras då dessa är omotiverat höga, en sänkning bör minska risken för oe-

gentligheter samt risker vid stöld. Vi rekommenderar även att det sker en systematisk 

genomgång av vilka drivmedelskort som Gislaveds kommun tecknat för att säkerställa att 

det inte finns drivmedelskort som inte längre ska gälla.    

Vi bedömer att drivmedelskorten inte använts som avsett, flertalet kort har använts för att 

tanka annat bränsle än vad som är möjligt att driva fordonet med. Detta kan signalera om 

att drivmedelskorten används på ett otillbörligt sätt alternativt används för olika fordon. 

Detta innebär att uppföljning och kontrollen av bränsleförbrukning blir missvisande. En-

ligt riktlinjerna ska korten vara personliga för respektive fordon.  

Vi ser ett behov av att samtliga nämnder gör uppföljningar av drivmedelskostnaderna i 

förhållande till dess körjournaler. I våra stickprov har vi kunnat konstatera att det i vissa 

fall finns avvikelser som bör utredas vidare. 

Vi bedömer att den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller försäljning av for-

don. Rutiner behöver dokumenteras och ytterligare personer behöver involveras i själva 

processen för att stärka den interna kontrollen. När det gäller försäkringarna bör det gö-

ras en årlig avstämning för att säkerställa att korrekt reglering/utbetalning sker till kom-

munen.  

Vi rekommenderar att riktlinjerna kompletteras med likvidhanteringen vid avyttring samt 

utbetalning av försäkringspremier samt att rutinen tydliggör den interna ansvarsfördel-

ningen. 
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