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1. Sammanfattning 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den interna kontrollen 
avseende kommunens fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett antal förbättringsmöjligheter kopplade till den 
interna kontrollen avseende kommunens fordon.  

Vi anser att kommunen sannolikt skulle vara betjänt av ett samlat policydokument gällande 
fordon och deras användning. Kopplat till ett sådant policydokument bör det finnas 
dokumenterade riktlinjer kring exempelvis körjournaler och hantering av betalkort etc.  

Vi konstaterar att det finns en rad olika rutiner och kontroller inom kommunens verksamheter, 
generellt sett är dessa dock inte dokumenterade. Bristen på dokumenterade kontrollsystem och 
rutiner är enligt vår bedömning något som bör föranleda åtgärder på såväl kommunövergripande 
nivå som på nämndnivå.  

I granskningen har vi även konstaterat att de rutiner som finns inom de olika nämndernas 
ansvarsområden inte alltid följs vilket enligt vår bedömning inte är tillfredsställande. Så länge 
befintliga rutiner och kontrollsystem inte efterföljs kan inte den aktuella nämnden säkerställa att 
dess fordon inte används på ett otillbörligt vis.  

Vår bedömning är att den samlade överblicken över kommunens samtliga fordon skulle behöva 
förbättras, vilket understryks av det faktum att det råder diskrepans mellan kommunens 
förteckning över fordon och Transportstyrelsens data avseende Askersunds kommuns 
fordonsinnehav. Det råder även diskrepans mellan den kommunövergripande sammanställningen 
av fordon och de sammanställningar vi fått del av från de fordonsansvariga i kommunens olika 
verksamheter.  

Vi anser också att det bör finnas kommungemensamma rutiner för körjournaler samt att 
respektive nämnd bör säkerställa att körjournalerna fylls i enligt de mallar som finns.   
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2. Bakgrund 
Kommunens är beroende av fordon av olika slag för att utföra de tjänster som man har som 
uppdrag. Tillgången på tjänstebilar ställer samtidigt också krav på en fungerande uppföljning och 
kontroll över utnyttjande och effektivitet.  

Revisionen följer också löpande upp hur arbetet med den interna kontrollen i kommunen 
fortskrider och utvecklas. Detta görs genom dialoger och diskussioner med styrelsen och 
nämnderna, förvaltningsledning och internkontrollansvariga och genom systematiska 
granskningar av styrelsen/nämnderna och dess verksamheter.  

Askersunds kommuns revisorer bedömer utifrån ovanstående förhållanden i sin risk- och 
väsentlighetsbedömning att en fördjupad granskning av den interna kontrollen avseende 
kommunens fordon bör genomföras. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen har varit att granska den interna kontrollen avseende kommunens 
fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014. 

I granskningen har följande revisionsfrågor särskilt belysts  

• Hur ser beslutsprocess avseende användande av fordon ut? 

• Vilka bedömningar görs avseende behovet? 

• Vilka bedömningar görs av olika alternativ t.ex. inköp av fordon, leasing, eller egen bil i 
tjänsten? 

• Vilka miljöaspekter tas hänsyn till i dessa bedömningar? 

• Hur är ansvarsfördelningen utformad? 

• Finns en tillräcklig intern kontroll avseende fordon, dess användning och tillhörande 
kostnader t.ex. drivmedel, kontroll på körda mil i förhållande till leasingavtal etc.? 

• Är den interna kontrollen utformad på ett ändamålsenligt sätt? 

• Efterlevs rutinerna i den interna kontrollen?  

• På vilket sätt sker ett samutnyttjande av fordon mellan förvaltningsgränserna? 

• Hur många fordon finns till förfogande för kommunens verksamheter och hur fördelar sig 
ägande kontra leasing? 
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4. Avgränsning och ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunens nämnder och styrelse och dess verksamheter. 

Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens trafik- och transporthandläggare, två ekonomer 
samt upphandlingsansvarig.  

5. Revisionskriterier 
Vi har övergripande bedömt om verksamheterna uppfyller tillämpbara interna regelverk, policys 
och fullmäktigebeslut. 

6. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän  

• Kontroll av körjournaler 

7. Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Andreas Wendin, konsult offentlig sektor, under ledning av Karin 
Helin Lindkvist, certifierad kommunal yrkesrevisor. 

8. Intern kontroll 
Den interna kontrollen syftar till att verka för: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
• Skydd mot förluster av tillgångar 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel 

 
Av ovanstående punkter följer att en viktig del av den interna kontrollen är att ringa in, bedöma 
och förebygga möjliga risker. Enligt vår bedömning är den interna kontrollen som mest effektiv 
när den är en integrerad del av den dagliga verksamheten, där flera aktörer samverkar, dvs. 
politiker, ledande tjänstemän och övrig personal. 

I kommunallagen (KL) 6 kap. 7 § regleras nämndernas ansvar för verksamheten. Här framgår 
bland annat att nämnderna inom sina respektive verksamhetsområden har att se till att den interna 
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kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att nämnderna och dess förtroendevalda har det yttersta 
ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Kommunstyrelsen har, i likhet med övriga nämnder, ansvar för att se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig i den egna verksamheten. Därtill har styrelsen ett särskilt uppdrag att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över de andra 
nämnderna. Kommunstyrelsen ska också uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling eller ekonomiska ställning. Detta innebär att styrelsen innehar en 
kontrollfunktion och har således till uppgift att bedriva löpande tillsyn. Formerna för tillsynen 
bestämmer styrelsen själv.  

9. Resultat 

9.1 Ansvarsfördelning  
Inköp av fordon sköts enligt uppgift av respektive förvaltning. Kommunens trafik- och 
transporthandläggare sköter upphandling av socialtjänstens bilar och stöttar även vissa av de 
andra förvaltningarna vid uppköp. Respektive förvaltningschef svarar enligt vår granskning för 
avtalsunderskriften.  

Inom de olika förvaltningarna i kommunen finns olika fordonsansvariga personer. Enligt vår 
granskning fanns det på tjänstemannanivå tidigare en ambition om att skapa en fordonsgrupp för 
hela kommunen. Vissa förvaltningar var dock inte positivt inställda till en sådan fordonsgrupp 
varför man valde att ha kvar fordonsansvariga inom respektive förvaltning på samma sätt som 
tidigare.   

9.2 Styrande kommunala dokument 
När vi i vår granskning har efterfrågat styrdokument gällande fordon har vi i första hand hänvisats 
till kommunens trafiksäkerhetspolicy. Utöver den finns följande styrdokument som i varierande 
grad reglerar fordon och deras användning.  

• Trafikstrategi för Askersunds kommun 

• Övergripande trafikpolicy för Askersunds kommun 

• Miljöbils- och resepolicy 

Därtill har många anställda i kommunen bilavtal vilket innebär att de förbinder sig att 
tillhandahålla eller nyttja egen bil i tjänsten på de villkor som följer av BIA (bilersättningsavtal 
mellan SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och en rad fackliga organisationer å 
andra sidan). 

Trafiksäkerhetspolicyn syftar främst till att förebygga riskerna för att anställda drabbas av ohälsa 
eller olycksfall.  
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Trafikstrategin syftar till att synliggöra och vägleda transportbehoven utifrån ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart transportsystem. Strategin innehåller inte några egentliga regler 
eller riktlinjer för användningen av fordon i kommunen.  

Den övergripande trafikpolicyn innehåller delvis samma information som trafiksäkerhetspolicyn 
men är något mer detaljerad och omfattande.  

Miljöbils- och resepolicyn anger att samtliga bilar som köps eller leasas av Askersunds kommun 
ska vara miljöklassade i enlighet med statens definition för miljöbilar. Vidare anges att längre 
resor ska ske med tåg eller buss. 

Det finns inga förvaltningsspecifika dokumenterade riktlinjer som reglerar fordon och deras 
användning. Däremot finns det vissa ej dokumenterade riktlinjer inom de olika förvaltningarna. 
Dessa återkommer vi till i stycke 9.6 nedan. 

Kommentarer 

Som framgår ovan innehåller trafiksäkerhetspolicyn och den övergripande trafikpolicyn delvis 
samma information. Vi anser att bestämmelserna bör samlas i ett och samma policydokument. 
Vidare menar vi att ett övergripande regelverk gällande fordon och deras användning med fördel 
skulle kunna innehålla syfte och ansvar, rapportering, kostnader, administration och uppföljning. 
Vidare anser vi att ett sådant styrdokument även kan ange riktlinjer för bland annat körjournal, 
tankning, betalningsrutin, hantering och förvaring av nycklar och betalkort, uppställningsplats av 
fordon etc.  

Utifrån granskningen är vår bedömning att det är tveksamt om dagens styrdokument på området 
är kända av alla i kommunen. När vi har efterfrågat styrdokument är det, som tidigare nämnts, 
främst trafiksäkerhetspolicyn vi hänvisats till. Vår uppfattning är att genomarbetade och väl 
dokumenterade riktlinjer som är kända av alla i kommunen bidrar till en ökad förståelse vilket 
också skapar förutsättningar för kvalitetshöjningar och en ändamålsenlig verksamhet i flera 
avseenden. I övrigt ser vi positivt på att fullmäktige har fastställt policydokument för att 
åstadkomma säkra resor i tjänsten. Vi vill understryka att det är av vikt att de olika nämnderna 
säkerställer efterlevnaden av policydokumenten för att möjliggöra fullmäktiges intentioner med 
dokumenten.  

9.3 Kommunens förteckning över fordon 
Som en del i denna granskning bad vi om att få ta del av kommunens anläggningsregister för att 
kontrollera om fordonen finns registrerade där. Vi bad även om en objektsförteckning för att se 
om samtliga fordon objektsförs. 62 av kommunens fordon finns med i anläggningsregistret medan 
43 finns med i objektsförteckningen. Vissa fordon finns med i anläggningsregistret men inte i 
objektsförteckningen medan andra finns med i objektsförteckningen men inte 
anläggningsregistret. Därtill finns det vissa fordon som är registrerade som aktivitet. Det finns 
exempel på fordon som är registrerade som aktivitet som inte återfinns i kommunens 
anläggningsregister.  

Inom socialförvaltningen är de flesta fordonen leasade. Alla socialförvaltningens leasade fordon 
är registrerade under en och samma aktivitetskod. Därmed går det inte att få ut information om 
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varje enskild leasingbil ur ekonomisystemet. Uppföljning av kostnader kopplade till de enskilda 
leasingbilarna måste således ske i ett annat system än ekonomisystemet.  

Utöver de från ekonomisystemet exporterade filerna där kommunens fordon går att återfinna har 
vi även fått en excelfil med en sammanställning där samtliga kommunens fordon ska framgå i en 
och samma fil. Enligt kommunens egen sammanställning fanns det 100 fordon i kommunen under 
2013 varav 80 var kommunägda fordon medan 20 var leasingfordon1

Vi har jämfört kommunens uppgifter om dess fordonsinnehav med data från Transportstyrelsen 
och därvid kunnat konstatera att det finns skillnader mellan kommunens sammanställning och 
uppgifterna från Transportstyrelsen. Enligt data från Transportstyrelsen innehade Askersunds 
kommun 104 fordon under 2013. 

. 19 av de 20 leasade 
fordonen finns inom socialförvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har vi varit i kontakt med de fordonsansvariga i de olika 
förvaltningarna för att ställa ett antal frågor om respektive förvaltnings fordon samt deras rutiner 
för att upprätthålla den interna kontrollen. Uppgifterna från de fordonsansvariga om antalet 
fordon i verksamheterna skiljer sig i vissa delar från den kommunövergripande 
sammanställningen över samtliga fordon vi tagit del av. I redovisningen per nämnd nedan 
använder vi oss av uppgifterna från sammanställningen för hela kommunen. I den 
sammanställningen finns dock 2 fordon som inte är kopplade till någon nämnd eftersom 
kommunens trafik- och transporthandläggare inte har information om vem som äger de fordonen. 

Kommentarer 

Vi menar att kommunens hantering av hur fordonen registreras försvårar den interna kontrollen. 
Enligt vår mening vore det en fördel om samtliga kommunägda fordon exempelvis skulle finnas 
med i kommunens anläggningsregister i stället för att endast en del av dem återfinns där medan 
andra återfinns i andra register.  

Vi anser vidare att det vore en fördel om samtliga fordon benämns enligt samma mönster i 
kommunens förteckning. Lämpligen börjar benämningen med fordonets registreringsnummer, 
därefter följer information om bilmärke etc. I detta sammanhang vill vi påpeka att det bör 
säkerställas att det är korrekta registreringsnummer som förs in i kommunens system. I 
kommunens anläggningsregister har vi funnit ett fordon med felaktigt registreringsnummer. 
Sammanställningen av samtliga kommunfordon innehåller dock det korrekta registreringsnumret 
för detta fordon.    

Vidare menar vi att hanteringen av leasingbilarnas registrering innebär en risk för försämrad 
intern kontroll. Som framgår ovan registreras samtliga leasingbilar på en och samma aktivitetskod 
vilket innebär att det i ekonomisystemet inte går att följa kostnaderna för de enskilda 
leasingbilarna. Därmed kan inte kostnader kopplade till samtliga kommunens fordon följas upp på 
ett enhetligt sätt i ett och samma system.  

                                                      
1  Sammanställningen innehöll egentligen bara 99 fordon eftersom ett av fordonen felaktigt plockats bort från listan, se 

avsnitt 9.3.5 för mer information angående detta. Då detta fordon felaktigt plockats bort från sammanställningen 
anger vi emellertid antalet till 100 i stället för 99. 
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Såvida inte Transportstyrelsens data är felaktiga kan vi konstatera att Askersunds kommun inte 
har fullständig kontroll på hela sitt fordonsinnehav eftersom det råder diskrepans mellan 
kommunens sammanställning och Transportstyrelsens data.  

Som tidigare nämnts finns det också skillnader mellan uppgifterna från de fordonsansvariga och 
uppgifterna i kommunsammanställningen gällande fordonsinnehavet. Detta tyder enligt oss på en 
bristande överblick över kommunens fordon. Det faktum att det i kommunens sammanställning 
finns två fordon som inte kunnat kopplas till någon nämnd ser vi också som ett tecken på att 
kommun inte har kontroll på hela sitt fordonsinnehav.  

9.3.1 Kommunstyrelsens fordon 
Enligt kommunens sammanställning innehade kommunstyrelsen 6 fordon under 2013 varav 5 
finns inom Arbetsmarknadsenheten (AME). Kommunstyrelsens externa driftskostnader för 
fordon uppgick 2013 till ca 340 tkr varav ca 80 tkr är drivmedelskostnader. I kommunstyrelsens 
kostnader ingår även fordonsförsäkring om ca 170 tkr. Detta är summan för den 
samlingsförsäkring kommunen betalar för samtliga fordon i kommunen. Dessa kostnader har 
således inte fördelats på de olika nämnderna utan belastar kommunstyrelsens budget. 

Vi har efterfrågat körjournalen för 1 av kommunstyrelsens fordon för mars 2013. Vi har dock fått 
till svar att körjournal för perioden september 2012 till maj 2013 saknas för just detta fordon. Vi 
har även fått besked om att körjournal för ytterligare 1 av kommunstyrelsens fordon saknas för 
tidsperioden september 2012 till maj 2013.  

Kommentarer 

Vi menar att de saknade körjournalerna för fordon tillhörande kommunstyrelsen tyder på brister i 
rutinerna kring körjournaler. Mot bakgrund av de saknade körjournalerna anser vi att 
kommunstyrelsen bör säkerställa att hanteringen av körjournaler sker på ett sådant sätt att 
uppföljningar och kontroller kan göras även i efterhand.   

9.3.2 Socialnämndens fordon 
Socialnämnden innehade enligt kommunens sammanställning 24 fordon under 2013. Som 
framgår ovan var 19 av nämndens 24 fordon finansierade av leasingavtal. Socialnämndens 
externa driftskostnader för fordon uppgick 2013 till ca 2 450 tkr. Av dessa bestod ca 1 300 tkr av 
leasingkostnader och ca 680 tkr av drivmedelskostnader. 

För socialnämndens del har vi efterfrågat körjournaler för 4 av nämndens fordon för mars 2013. 
Vi kan konstatera att körjournalerna för olika bilar fylls i på olika sätt. Till viss del fylls inte 
körjournalerna i enligt den mall som finns. I vissa kolumner fylls andra uppgifter i än vad som 
anges i kolumnrubriken.  

Kommentarer 

Vi anser att socialnämnden bör säkerställa att körjournalerna fylls i på ett enhetligt sätt och i 
enlighet med de mallar som finns.  



© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

  

Askersunds kommun 
Granskning av den interna kontrollen avseende 

kommunens fordon 
2014-05-26 

 
 

ABCD 

8 

9.3.3 Tekniska nämndens fordon 
Tekniska nämnden är den nämnd som innehar flest fordon i Askersunds kommun. Enligt 
kommunens sammanställning innehade tekniska nämnden 56 fordon under 2013. 26 av dessa 56 
fordon är emellertid släpvagnar. Nämndens externa driftskostnader för fordon uppgick 2013 till 
ca 1010 tkr. Av dessa bestod ca 690 tkr av drivmedelskostnader. Beträffande 
drivmedelskostnaderna ingår här även drivmedel till gräsklippare och andra motorredskap. Denna 
granskning fokuserar endast på de fordon och motorredskap som enligt Transportstyrelsens regler 
kräver registrering. Därmed ingår det inom tekniska nämnden (men också kultur- och 
fritidsnämnden) även drivmedelskostnader som inte hör till de fordon och motorredskap som är 
föremål för denna granskning.   

För tekniska nämndens del har vi efterfrågat körjournaler för 5 av nämndens fordon för mars 
2013. Av dessa 5 fordon är 1 fordon en traktor och för den finns endast antalet timmar ifyllt, inte 
körsträcka. När det gäller de övriga 4 fordonen kan vi konstatera att körjournalerna ser olika ut 
och att de inte fyllts i enligt de mallar som finns.  

Kommentarer 

Vi anser att tekniska nämnden bör säkerställa att körjournalerna fylls i på ett enhetligt sätt och i 
enlighet med de mallar som finns. 

9.3.4 Kultur- och fritidsnämndens fordon 
Kultur- och fritidsnämnden innehade 11 fordon, varav 6 släpvagnar under 2013. Kultur- och 
fritidsnämndens externa driftskostnader för fordon uppgick 2013 till ca 130 tkr varav ca 98 tkr är 
drivmedelskostnader.  

Vi har efterfrågat körjournalen för 1 av kultur- och fritidsnämndens fordon för mars 2013. Vi har 
dock fått en körjournal för mars 2014. Denna körjournal är ifylld i enlighet med mallen. 

Kommentarer 

Av samtliga körjournaler vi tagit del av är den från kultur- och fritidsnämnden den enda som är 
ifylld helt i enlighet med den mall som nämnden har. Som framgår ovan har vi dock erhållit en 
körjournal för en annan tidsperiod än den vi efterfrågat.  

9.3.5 Sydnärkes byggnämnds fordon 
Enligt kommunens sammanställning finns det inget fordon kopplat till Sydnärkes byggnämnd. 
Förklaringen till det uppges vara att Sydnärkes byggnämnds fordon plockades bort från 
sammanställningen eftersom fordonet antogs höra till Laxå kommun. Det finns dock ett 
leasingfordon kopplat till denna nämnd. 

Driftskostnaderna för fordon inom Sydnärkes byggnämnd uppgick under 2013 till ca 38 tkr varav 
31 tkr är leasingkostnader och ca 6 tkr är drivmedelskostnader.  

Vi har inte kontrollerat någon körjournal för Sydnärkes byggnämnds fordon.  
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Kommentar 

Det faktum att Sydnärkes byggnämnds fordon plockats bort från kommunens sammanställning 
över fordon i tron att fordonet hörde till Laxå kommun tyder enligt oss på att överblicken över 
kommunens samtliga fordon skulle behöva förbättras. Vår bedömning är att fordonet inte hade 
plockats bort från sammanställningen om kommunen haft en tillfredsställande kontroll på 
fordonsinnehavet.  

9.3.6 Barn- och utbildningsnämndens fordon 
Barn- och utbildningsnämnden har inga egna fordon. Däremot har de enligt uppgift tillgång till 
rådhusets bil vid behov. Dessutom uppges rektorer köra med egen bil då de har bilavtal. Det finns 
inga driftskostnader för fordon registrerade på barn- och utbildningsnämnden. 

9.3.7 Privata bilar i tjänsten 
Som framgår i stycke 9.1 är det många anställda, inte bara rektorer, som har bilavtal. Totalt i 
kommunen kördes 331 294 km i privata bilar i tjänsten under år 2013 enligt kommunens egna 
uppgifter. Det motsvarar ca 19 % av den totala körsträckan under 2013. 

9.3.8 Samutnyttjande av kommunens fordon 
Enligt vår granskning sker det inget organiserat samutnyttjande av fordon mellan 
förvaltningsgränserna i dag. Däremot kan det enligt uppgift förekomma enstaka fall där personal 
från en förvaltning lånar bil från en annan förvaltning. Det handlar i första hand om att rådhusets 
bil (det vill säga en av kommunstyrelsens bilar) lånas av anställda i andra förvaltningar eftersom 
alla i kommunen kan boka den bilen vid tjänsteresa.  

Enligt uppgift finns ingen bilpool för kommunens verksamheter. I Trafikstrategi för Askersunds 
kommun anges emellertid möjligheten till bokning av rådhusets bil vara ett första steg mot en 
bilpool. Ett mål som anges i trafikstrategin är en utökad organiserad samåkning. En åtgärd för att 
åstadkomma detta anges vara att ”utöka den kommunala bilpoolen.” I granskningen har dock inte 
framkommit att det gjorts något konkret för att verkställa den åtgärden.  

9.4 Leasingavtal 
Som tidigare nämnts finns samtliga kommunens leasingfordon utom ett inom socialförvaltningen. 
Enligt vår granskning finns det inom kommunen en uttalad inriktning att minska antalet leasade 
fordon och i stället köpa in fordon. Enligt uppgift finns det dock inget sådant beslut, det handlar 
snarare om ”en uttalad ambition vid ett möte.”  

Leasingavtalen har tidigare varit på 36 månader. Enligt uppgift är dock ambitionen att 
leasingavtalen ska vara på 24 månader.  

Leasingavtalen reglerar antalet mil som respektive fordon beräknas köras under avtalstiden. Detta 
innebär att det finns ett kostnadssystem för eventuella över- och undermil. 



© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

  

Askersunds kommun 
Granskning av den interna kontrollen avseende 

kommunens fordon 
2014-05-26 

 
 

ABCD 

10 

9.5 Bedömningar vid inköp/leasing av fordon   
Bedömningar vid inköp/leasing av fordon grundar sig på arbetets karaktär och hur mycket de 
befintliga fordonen används. Även kostnadsaspekter kopplade till befintliga fordon uppges spela 
in vid dessa bedömningar. I dessa bedömningar vägs miljöaspekter in. Vid köp/leasing av bilar 
avropar kommunen från aktuellt ramavtal. Vid avrop ställs enligt uppgift miljökrav på både 
fordon och däck. Miljökraven uppges ställas enligt kommunens miljöbils- och resepolicy. 
Upphandlingsansvarig uppger dock att det inte alltid är möjligt att följa policyn eftersom det vid 
avropstillfället inte alltid finns något fordon på marknaden som uppfyller statens definition för 
miljöbilar. Det kan exempelvis handla om att det inte alltid finns minibussar och skåpbilar som 
uppfyller miljöbilskraven.  

När det gäller bedömningen av behovet av bil i den dagliga verksamheten uppger flera av de 
fordonsansvariga att de strävar efter samåkning i möjligaste mån.   

9.6 Rutiner för att säkerställa den interna kontrollen 
Inom samtliga nämnders ansvarsområden saknas det dokumenterade rutiner och riktlinjer som 
beskriver hur den interna kontrollen avseende verksamhetens fordon ska upprätthållas i den 
löpande verksamheten. Inom socialnämnden finns emellertid en bilinstruktion som anger vad som 
gäller vid service och tvätt av bilar. Därtill kontrollerade kommunstyrelsen enligt 
internkontrollplanen från 2013 samtliga sina fordons körjournaler månadsvis, januari till juni 
samt september till december, under år 2013.   

Även om det saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer finns det i de flesta verksamheter 
upparbetade rutiner som i praktiken reglerar fordonen och deras användning. Exempelvis har 
vissa av de fordonsansvariga poängterat att man på verksamhetsmöten respektive 
arbetsplatsträffar mycket tydligt informerar om att privat nyttjande av kommunens fordon (bilar, 
lastbilar, traktorer, släpvagnar etc.) inte är tillåtet. Inom vissa verksamheter har man uppgett att 
verksamhetens bilar används i sådan omfattning i verksamheten att det inte finns möjlighet till 
annan användning än vad fordonen är avsedda för.  

I stycke 9.6.1 samt stycke 9.6.2 nedan kommer vi gå in på de rutiner och arbetssätt som finns när 
det gäller körjournaler och betalkort för tankning av kommunens fordon.  

Kommentarer 

Vi menar att många av de regler som i dagsläget existerar i form av muntlig information och 
upparbetad praxis i kommunens olika förvaltningar och verksamheter borde ingå i den typen av 
övergripande policydokument med tillhörande riktlinjer som vi beskrivit i kommentarerna till 
stycke 9.2 ovan. Mot bakgrund av den skilda karaktären på kommunens verksamheter behöver 
dock de kommunövergripande styrdokumenten kompletteras med förvaltningsspecifika riktlinjer 
och rutiner. Vår uppfattning är att respektive nämnd bör säkerställa att det inom den egna 
nämndens ansvarsområde finns dokumenterade riktlinjer som säkerställer en god intern kontroll 
avseende nämndens fordon.  
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9.6.1 Körjournaler 
Enligt våra intervjuer förs körjournal för i princip samtliga bilar (även lastbilar och traktorer) i 
kommunen. Enda undantaget som framkommit är det inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde endast förs körjournal för verksamhetens personbil, ej för verksamhetens traktor.  

I granskningen har det framkommit att det inte finns angivet i något styrdokument eller liknande 
att körjournal ska föras för kommunens fordon. Det finns inte heller några dokumenterade rutiner 
eller riktlinjer som anger detta. 

Det finns ingen i kommunen enhetlig mall för körjournalerna. Det finns heller ingen enhetlig 
hantering av körjournalerna. Rutinerna för när och hur de kontrolleras skiljer sig åt mellan de 
olika förvaltningarna. Svaren varierar från att körjournalerna aldrig kontrolleras till att de 
kontrolleras en gång i veckan. Vi har även fått svar som anger att körjournalerna inte alltid 
kontrolleras enligt de rutiner som finns i verksamheten medan andra verksamheter följer sina 
rutiner till punkt och pricka. 

Utifrån de kontroller vi gjort av körjournaler kan vi därtill konstatera att det inom en och samma 
nämnd kan finnas skillnader i hur körjournalerna ser ut och hur de fylls i.  

Kommentarer 

Vi ser positivt på att körjournal uppges föras för i princip samtliga kommunens bilar. För att 
underlätta en övergripande intern kontroll anser vi dock att körjournalerna med fördel kan vara 
enhetligt utformade. Däremot används de olika verksamheternas bilar i så varierande utsträckning 
att frekvensen på kontroll av körjournaler måste anpassas till respektive verksamhet. För att 
säkerställa en god intern kontroll anser vi dock att kontroll av körjournaler bör ske i samtliga 
verksamheter. Om körjournalerna aldrig kontrolleras anser vi att det finns brister i den 
verksamhetens interna kontroll. 

Vi anser att respektive nämnd bör säkerställa att befintliga rutiner kring körjournaler följs i 
samtliga nämndens verksamheter. Vidare anser vi att rutinerna bör dokumenteras. 

9.6.2 Betalkort 
Inom samtliga verksamheter används betalkort för inköp av drivmedel. Reglerna och hanteringen 
kring betalkorten skiljer sig dock åt mellan de olika verksamheterna. Inom vissa verksamheter får 
betalkorten endast användas till inköp av drivmedel medan det i andra verksamheter även är 
tillåtet att betala parkeringsavgifter med betalkorten.  

Betalkorten förvaras även olikartat, vissa betalkort förvaras i bilarna, andra förvaras hos en viss 
person inom verksamheten medan andra förvaras inlåsta. 

Kommentarer 

Med tanke på att bilarna i kommunens olika verksamheter används i så varierande utsträckning är 
det rimligt att rutinerna kring betalkort ser olika ut i olika verksamheter. Vi vill dock återigen 
poängtera vikten av att det finns dokumenterade rutiner. De regler som gäller för betalkorten finns 
inte dokumenterade inom någon av kommunens verksamheter. 
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10. Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett antal förbättringsmöjligheter kopplade till den 
interna kontrollen avseende kommunens fordon.  

Vi anser att kommunen sannolikt skulle vara betjänt av ett samlat policydokument gällande 
fordon och deras användning. Kopplat till ett sådant policydokument bör det finnas 
dokumenterade riktlinjer kring exempelvis körjournaler och hantering av betalkort etc.  

Vi konstaterar att det finns en rad olika rutiner och kontroller inom kommunens verksamheter, 
generellt sett är dessa dock inte dokumenterade. Bristen på dokumenterade kontrollsystem och 
rutiner är enligt vår bedömning något som bör föranleda åtgärder på såväl kommunövergripande 
nivå som på nämndnivå.  

Inom ett par av kommunens verksamheter har de fordonsansvariga medgivit att det är sannolikt 
att vissa av rutinerna och arbetssätten åtminstone delvis skulle fallera om den fordonsansvarige av 
en eller annan anledning skulle vara frånvarande under en längre tid. Inte minst av den 
anledningen menar vi att det är angeläget med dokumenterade rutiner. Både på 
kommunövergripande nivå och på nämndnivå ser vi här ett behov av utveckling.  

I granskningen har vi även konstaterat att de rutiner som finns inom de olika nämndernas 
ansvarsområden inte alltid följs vilket enligt vår bedömning inte är tillfredsställande. Så länge 
befintliga rutiner och kontrollsystem inte efterföljs kan inte den aktuella nämnden säkerställa att 
dess fordon inte används på ett otillbörligt vis.  

När det gäller utformningen av den interna kontrollen avseende fordon anser vi att det finns vissa 
saker som riskerar att försvåra och/eller försvaga den interna kontrollen. Det handlar exempelvis 
om hur fordonen är registrerade i kommunens system. Dagens modell innebär att vissa fordon 
finns med i anläggningsregistret medan andra inte gör det, vissa fordon finns med i 
objektsförteckningen medan andra inte gör det etc. Vår bedömning är att den samlade överblicken 
över kommunens samtliga fordon skulle behöva förbättras. Detta understryks av det faktum att 
det råder diskrepans mellan kommunens förteckning över fordon och Transportstyrelsens data 
avseende Askersunds kommuns fordonsinnehav. Det råder även diskrepans mellan den 
kommunövergripande sammanställningen av fordon och de sammanställningar vi fått del av från 
de fordonsansvariga i kommunens olika verksamheter.  

Ett annat exempel som riskerar att försvåra den interna kontrollen är att rutinerna kring 
körjournaler och körjournalerna i sig ser så olika ut i olika verksamheter i kommunen.  

 

KPMG, dag som ovan 

 

Andreas Wendin   Karin Helin Lindkvist 
Konsult, offentlig sektor  Certifierad kommunal revisor 
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