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1. Inledning

Hultsfreds kommun använder sig av en hel del transporter i sin verksamhet. De

förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys identifierat en risk i samband med

upphandling och utnyttjande av kommunens fordon. Granskningen har utförts av

Caroline Liljebjörn inom Kommunal Sektor, PwC.

1.1. Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att logistikplaneringen är ändamåls-

enlig och ekonomiskt tillfredsställande samt är den interna kontrollen avseende

fordonen tillräcklig?

1.1.1. Kontrollmål
Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollmål:

1. Det finns en kartläggning över vilka typer av tjänsteresor som behöver utfö-

ras och till vilka volymer dessa har beräknats, uppdelat per förvaltning.

2. Ansvar och organisation för verksamheten är ändamålsenlig och tydlig.

3. Det finns en ändamålsenlig transportplanering.

4. Bokningssystemet är ändamålsenligt.

5. Standarden på fordonen är ändamålsenlig.

6. Antalet fordon är rimligt i förhållande till utnyttjande.

7. Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service och un-

derhåll samt bränsle

8. Det finns en god intern kontroll avseende hantering av fordonen, till exem-

pel avseende körjournaler, årskalkyl per bil, bensinförbrukning per bil,

tankkort etc.

1.2. Metod och avgränsning
Vi har tagit del av följande material:

Fordonspolicy, resepolicy, strategi för energieffektivisering, underlag från upphand-

ling av fordon inom socialnämnden och kommunstyrelsen under år 2013 och 2014,

statistik som beskriver fordonens användning samt omfattningen av privata fordon

i tjänsten, körjournaler för bilpoolen under december månad 2014, underlag från

ekonomisystemet och svar på motion om grön hemtjänst (KF § 84/2014).
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Vi har genomfört intervjuer med:

Kommunstyrelsen: kostchef Karin Anemyr

Socialnämnden: verksamhetschef Marie Pihl, verksamhetschef Katarina Dun-

hage-Jacobsson, verksamhetschef Kristina Bälter Sandell, enhetschef Annicka Pers-

son, enhetschef Sandra Frejd samt controller Ola Gustafsson

Vi har genomfört telefonintervjuer med tjänstemän inom övriga förvaltningar.

Granskningen avgränsas till att omfatta resor i tjänsten som görs av kommunens

anställda med kommunens fordon.

Granskningsrapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän.
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2. Iakttagelser

2.1. Policydokument
Det finns en fordonspolicy och en resepolicy som båda beslutades av kommunfull-

mäktige år 2008 (KF § 56/2008). Dokumenten finns på kommunens intranät.

Fordonspolicyn innehåller föreskrifter gällande trafiksäkerhets- och miljöaspekter

på resor i tjänsten. Till exempel:

 vad kommunen har åtagit sig och vad den ska uppfylla i form av trafiksäker-

het och arbetsmiljö,

 vad de anställda inom kommunen åtar sig och hur de ska agera i trafiken,

 miljö- och säkerhetskrav på tjänstebilarna,

 vad anställda ska tänka på när de använder sin egen bil i tjänsten,

 försäkringsfrågor,

 rutiner för transport av brukare i brukarens egen bil,

 rutiner för transport av barn i privatbil.

Av resepolicyn framgår att de anställda inom kommunen ska tänka på att minimera

sitt resande så långt det är möjligt. De resor som företas ska planeras noga. Det bil-

ligaste färdsättet ska väljas och kollektivtrafiken ska användas där så är möjligt.

Resande med privatbil ska undvikas.

År 2011 antog kommunfullmäktige en strategi för energieffektivisering avseende

fastigheter och persontransporter (KF § 51/2011). Strategin utgår från visionen att

regionen ska vara fossilbränslefri år 2030 och inom området persontransporter ska

alla kommunalt finansierade transporter vara klimatneutrala. För att uppnå vision-

en har såväl kortsiktiga som långsiktiga mål satts upp. De kortsiktiga målen ska

vara uppnådda år 2014 och de långsiktiga år 2020.

Målen för persontransporter avser följande:

Mål År 2014 År 2020

Totala energianvändningen (bränslemängden) ska ha

minskat med 16 % 33 %

Total körd sträcka ska ha minskat med 3 % 7 %

Delmål: privata bilar i tjänst ska ha minskat med 25 % 44 %

Andelen miljöbilar ska överstiga 44 % 90 %

Målen ska uppnås genom att välja bästa lösning efter rådande infrastrukturförhål-

landen och genom att minska resorna. Det finns en handlingsplan med åtgärder

som innebär att etanolbilar ska bytas ut mot miljödieslar, att befintlig fordons- och

resepolicy revideras med fokus på miljö, att minst fem av socialförvaltningens bilar

ska ersättas med elhybrider och att minst två ska bytas mot elbilar samt att inga
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bensindrivna bilar ska finnas kvar år 2020. Måluppfyllelsen har följts upp i kom-

munens årsredovisning för 2014.

2.2. Ansvar och organisation
Hultsfreds kommun har 80 stycken inregistrerade fordon i sin verksamhet. Fordo-

nen fördelar sig enlig följande:

Nämnd/förvaltning Antal fordon

Personbilar Lätta lastbilar

Kommunstyrelsen (serviceenheten) 7 5

Kommunstyrelsen (IT-kontoret) - 1

Kommunstyrelsen (kultur- och fritid) 4 3

Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) 2 4

Barn- och utbildningsnämnden (gymnasiet) 4 -

Socialnämnden 37 5

Gemensamma nämnden för miljö- och bygg 4 2

Summa 58 22

I kommunkoncernen har även AB Hultfreds Bostäder och ÖSK personbilar och lätta

lastbilar medan personalen i HKIAB använder kommunens fordon.

Respektive nämnd har ansvar för upphandling samt drift och underhåll av fordo-

nen.

2.2.1. Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsen finns en bilpool med 7 personbilar som serviceenheten an-

svarar för. Vaktmästeriet vid kommunkontoret utför löpande service som städning

och tvätt samt byte av däck.

Inom serviceenheten finns verksamhetsvaktmästare som har 5 lätta lastbilar. För

varje fordon finns en ansvarig person utsedd.

Kultur och fritidsförvaltningen har tre personbilar varav en används av förvaltning-

en och två av biblioteket. Fritidsgården har en 9-sitsig minibuss.

2.2.2. Barn- och utbildningsnämnden
Hultsfreds gymnasium har två personbilar och två minibussar. Fordonsprogrammet

utför den löpande skötseln som tvätt och däckbyte medan vaktmästarna på gymna-

siet kör fordonen till besiktning och service.

2.2.3. Socialnämnden
Fordon för transporter av anställda används inom följande verksamhetsområden

(antal fordon inom parentes): hälso- och sjukvård (6), rehabiliteringen (5), beman-

ningsenheten (2), hemtjänsten (18), omsorg om funktionshindrade och psykiatri

(3), IFO Barn och familj (2) samt biståndshandläggare (1). Utöver dessa personbilar
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finns fordon för verksamheten inom intraprenaden Framsteget och arbetsmark-

nadsprojektet Stegen.

Inom socialförvaltningen hade controllern tidigare det övergripande ansvaret för

upphandling och försäljning av fordon. I uppgiften ingick även att se över dimens-

ioneringen av antalet bilar inom förvaltningen, utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Idag är det ingen på förvaltningen som har det övergripande ansvaret för fordonen.

Flera som vi intervjuat uppger att de saknar en samordnande funktion inom för-

valtningen och inom kommunen som helhet. Det finns planer på att bilda en bil-

grupp inom äldreomsorgens verksamhetsområde, enligt de intervjuade.

2.2.4. Gemensamma nämnden för miljö och bygg
Miljö- och byggnadsförvaltningen Hultsfred-Vimmerby finansierar fyra personbilar

som främst används av inspektörerna inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Tre av fordonen är placerade i Hultsfred och ett i Vimmerby. Inspektörerna ansva-

rar för att fordonen sköts löpande.

2.3. Transportplanering
Bilarna i bilpoolen vid kommunhuset bokas via intranätet. I bokningssystemet

anges när bilen ska användas, av vem och vart resan ska företas. Principen först till

kvarn gäller vilket innebär att det inte sker någon omprioritering i syfte att fordo-

nen ska nyttjas till de längre resorna. Enligt kostchefen finns det ett behov att an-

vända fordonen effektivare eftersom de i dagsläget inte räcker till alla som skulle

behöva utnyttja dem.

Om samtliga kommunbilar är upptagna är alternativet att korttidshyra ett fordon

hos upphandlad leverantör.

Miljö- och byggnadsförvaltningens tre personbilar och en av kultur- och fritidsför-

valtningens personbilar bokas via intranätet, vilket innebär att de i mån av utrymme

kan användas av andra förvaltningar. Övriga fordon inom kultur- och fritidsförvalt-

ningen används inom respektive verksamhet. Inom miljö- och byggnadsförvalt-

ningen och inom kultur- och fritidsförvaltningen används egen bil i tjänsten endast

i undantagsfall.

Fordonen vid Hultsfreds Gymnasium bokas via gymnasiets reception. I första hand

nyttjas fordonen av gymnasiet, gymnasiesärskolan och Albäcksskolan. Sommartid

använder gruppboendet Korsnäbben i Virserum en av minibussarna.

Inom socialförvaltningen görs den dagliga planeringen av resorna i respektive ar-

betsgrupp. Planeringen utgår från att nyttja kommunens fordon i så stor utsträck-

ning som möjligt och att minska resorna med privata bilar

Sjuksköterskorna inom hälso-och sjukvården utgår från Hultsfred. När det saknas

fordon lånar de ibland bemanningsenhetens bil. Nattpatrullen har tillgång till hem-

tjänstgruppernas fordon under kvällar och helger. Rehabiliteringen har specialan-

passade fordon med ramp för lastning.
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Inom hemtjänsten sker planeringen veckovis utifrån när brukarna ska ha besök.

Fordonen fördelas så att en anställd i varje grupp ensam förfogar över en bil. Det är

för att de ska kunna svara på eventuella larm utan att behöva ta hänsyn till att nå-

gon kollega. Resor med privata bilar kan inte undvikas. I hemtjänstområdet Virse-

rum-Järnforsen finns sex kommunbilar till 16 anställda vilket innebär att ett flertal

kör med egna bilar dagligen.

Verksamhetschefen för äldreomsorgen beskriver att de i ledningsgruppen åter-

kommande diskuterar om fördelningen av kommunbilar mellan hemtjänstgrupper-

na är optimal. Under december månad år 2014 genomfördes en mätning av hur

lång sträcka varje hemtjänstgrupp körde med kommunbil respektive med privat bil.

Baserat på resultatet flyttades en kommunbil från Målilla hemtjänst till området

Hultsfred mellersta.

2.4. Upphandling av bilar, service och underhåll
samt bränsle

Upphandling av fordon sker förvaltningsvis med stöd från upphandlingsenheten i

Västerviks kommun.

Socialförvaltningen upphandlade nya leasingbilar under år 2013. Verksamhetsche-

fen för omsorg och psykiatri utsågs till ansvarig för upphandlingen. En arbetsgrupp

med representanter av bilansvariga inom verksamheten tillsattes för att ta fram

förfrågningsunderlaget. Enligt upphandlingsansvarig kom 17 av 20 önskemål från

personalen med som krav i förfrågningsunderlaget. Viktingen av utvärderingskrite-

rierna beslutades av socialnämnden.

Kraven i förfrågningsunderlaget överensstämmer med de krav på tjänstebilar som

finns i kommunens fordonspolicy (KF § 56/2008). När det gäller alkolås finns det

en option på installation med i upphandlingen, men enligt uppgift har ingen install-

ation skett.

Utvärderingskriterierna i upphandlingen viktades enligt följande för personbilar:

pris 70 %, miljö 20 % och garantier 10 %. När det gäller transportbilar var viktning-

en pris 70 %, säkerhet 10 %, miljö 10 % och garantier 10 %.

Under år 2014 har upphandling gjorts av fem stycken personbilar till kommunens

bilpool. Även här överensstämmer kraven i förfrågningsunderlaget med de krav

som finns i kommunens fordonspolicy (KF § 56/2008). Installation av alkolås och

dragkrok finns på option. Utvärderingskriterierna viktades enligt följande: pris

60 %, miljö 30 % och garantier 10 %.

Upphandling har även gjorts under år 2014 av fordon till miljö- och byggförvalt-

ningen Hultsfred-Vimmerby.

Eftersom de flesta av fordonen nyttjas i stor omfattning är det viktigt att verkstads-

besök för service och reparation inte orsakar problem. I förfrågningsunderlagen

anges olika servicekrav, till exempel att ska det finnas ett telefonnummer att ringa

om problem uppstår, bilföretaget ska hämta och lämna fordonet på plats, en ersätt-

ningsbil ska ingå oavsett orsaken med verkstadsbesöket och enklare reparationer
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ska kunna göras på närmaste verkstad. I vissa fall tecknas serviceavtal med bilfir-

man vilket innebär att servicen betalas i förskott.

Bränsle upphandlas genom upphandlingsenheten i Västervik. För närvarande gäller

avtalet OK-Q8. På orter där OK-Q8 inte finns sker tankning på den lokala bensin-

macken.

2.5. Fordonspark
2.5.1. Dimensionering
Statistik som beskriver fordonsparken och dess användning tas årligen fram inom

ramen för projektet att energieffektivisera fastigheter och persontransporter. Mer-

parten av fordonen är dieseldrivna leasingbilar, 45 av 80 fordon är miljöklassade.

Under år 2014 kördes följande sträckor:

Fordonstyp Antal mil Procent

Personbilar 127 169 66,5 %

Övriga fordon 14 595 7,7 %

Privata fordon i tjänsten 49 410 25,8 %

Totalt körd sträcka 191 174 100,0 %

Av den totala sträckan som körs med privata fordon i tjänsten, 49 410 mil, kör soci-

alförvaltningen 21 605 mil. 350 personer har använt sitt privata fordon i tjänst, vil-

ket innebär att dessa i genomsnitt har kört drygt 60 mil år 2014.

Energistrategen genomförde under år 2014 en utredning om fler leasingbilar skulle

tillföras hemtjänsten (KF § 84/2014). Enligt utredningen nyttjar hemtjänstens per-

sonal privata fordon i tjänsten ca 9 700 mil per år. Det genomsnittliga behovet av

privata fordon samtidigt är 26 stycken. Utredningen visar att det blir betydligt dy-

rare att leasa 26 fordon jämfört med att betala milersättning (29 kr/mil) till de som

nyttjar privata fordon i tjänsten. Energistrategen beskriver att det finns andra grup-

per i kommunen där det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att ersätta privata for-

don i tjänsten. Miljömässigt är det bättre att försöka minska antalet bilar med effek-

tivare ruttplanering.

En beräkning av genomsnittligt utnyttjande av leasade och ägda personbilar under

åren 2012 till 2014 visar följande (mil/fordon):

Förvaltning 2012 2013 2014

Serviceenheten (bilpoolen) 1 828 2 050 1 732

Kultur- och fritid1 1 063 1 380 1 174

Räddningstjänsten 1 772 1 381 1 862

Hultsfreds Gymnasium2 1 052 1 155 1 417

Socialnämnden 2 746 2 719 2 623

Miljö- och bygg 1 028 423 1 006

1
Inklusive biblioteket från och med år 2014

2
Inklusive biblioteket till och med år 2013
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Ett arbetsår består av ca 225 arbetsdagar vilket innebär att ett fordon som totalt

körs 1 000 mil per år går cirka 4,5 mil per arbetsdag.

2.5.2. Standard
Som beskrivits ovan ställer fordonspolicyn krav på utrustning av bilar som leasas,

köps eller hyrs för persontransporter. Fordonen ska bland annat:

 erbjuda passagerarna bra skydd vid kollision dvs att bilen uppfyller säker-

hetskraven för minst 4 stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European

New Car Assessment Programme),

 uppfylla miljöklass 2005,

 vara utrustade med motorvärmare och luftkonditioneringsanläggning,

 ha trepunktsbälten och nackskydd på de platser som används,

 ha bältespåminnare,

 ha bältessträckare,

 ha krockkuddar på såväl förarplats som passargerarplats,

 ha sidokrockkuddar,

 ha ABS-bromsar,

 ha antisladdsystem,

 ha antispinnsystem,

 ha däck som har ett mönsterdjup som följer av lagstiftning och som inte är

mer än fem år gamla.

Personbilar leasas oftast på 36 månader men ibland även på 48 månader.

Upphandling av fordon görs utifrån fordonstyp. Övervägande del av socialförvalt-

ningens fordon upphandlas med koden Aa som avser 3-5 dörrars småbil motsva-

rande VW Polo, Skoda Fabia, Nissan Micra eller liknande. Bilmodellen blev Ford

Fiesta. Det har framförts kritik mot att modellen är för låg att stiga i och ur samt

mot väghållningsegenskaper vid färd på vintervägar. Samtidigt anskaffades även

fyrhjulsdrivna bilar av märket VW Golf (kod Ba). Hemtjänstpersonalen i Hultsfred

tätort har haft problem med att partikelfiltret sätts igen på dieselbilarna eftersom de

körs för korta sträckor för att motorn ska hinna bli varm.

Som svar på en motion om grön hemtjänst har kommunfullmäktige beslutat att

avsätta 60 tkr för att finansiera merkostnader för att införa en elbil inom hemtjäns-

ten och en inom bilpoolen under år 2015 (KF § 84/2014).
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2.6. Fordonsekonomi
Följande tabell visar de sammanlagda bilkostnaderna för Hultsfreds kommun för

åren 2011-2014 (belopp i tkr):

Kostnad 2011 2012 2013 2014

Reparation, underhåll och service 758 690 919 761

Drivmedel 1 262 1 323 1 181 1 334

Fordonsskatt 137 131 212 149

Leasing enligt avtal 2 233 2 134 1 840 1 963

Korttidsförhyrning 834 752 811 803

Försäkring 145 174 180 202

Övriga kostnader 404 274 219 429

Totala kostnader 5 773 5 478 5 361 5 641

Ersättning privat bil i tjänsten 1 241 1 270 1 254 1 404

Fordonskostnaderna har successivt minskat mellan åren 2011 och 2013 medan er-

sättning för privat bil i tjänsten legat i stort sett stabilt. År 2014 är både fordons-

kostnaderna och ersättning för privat bil högre än övriga år. Det är främst kostna-

derna för drivmedel och övriga kostnader som ökat.

2.7. Intern kontroll
För fordonen vid kommunhuset som bokas via intranätet kvitteras nycklar och ben-

sinkort ut i receptionen. Bensinkortet är knutet till ett visst fordon och bilen ska

tankas innan återlämning när det är mindre än en halv tank kvar. Bensinkvitton ska

lämnas in till receptionen tillsammans med bensinkortet och nyckeln. På varje

kvitto anges registreringsnummer, mätarställning och namn. Körjournaler finns i

varje bil och ska fyllas i efter användning med ärende, resväg, mätarställning, kon-

tering och signatur.

Serviceenheten kontrollerar bränslefakturorna mot inlämnade kvitton och körjour-

naler.

Även inom hemtjänsten finns det ett bensinkort per fordon. Där det är möjligt för-

varas bensinkorten på bensinmacken, annars finns de hos respektive hemtjänst-

grupp. Enhetscheferna samlar in bensinkvitton och stämmer av mot fakturan. I

intervjuerna beskrivs att utformningen bränslefakturorna från OK-Q8 har försvårat

avstämningen. När ett arbetspass avslutas fylls körjournalen i med bilens mätar-

ställning och signatur.

Under år 2014 har socialförvaltningens controller tagit stickprov på förekomsten av

bensinkvitton samt kontrollerat bensinförbrukningen för tre fordon. Vissa avvikel-

ser identifierades. Resultatet av stickproven ska rapporteras till socialnämnden.
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del säkerställer att lo-

gistikplaneringen är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Det grundar

vi på att det till viss del finns en kartläggning av vilka typer av tjänsteresor som be-

höver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats och att uppgifterna till delar

har använts för att utvärdera olika alternativ vad gäller transportsätt. Vidare bedö-

mer vi att antalet leasade fordon i för hållande till utnyttjandet är rimligt och att

standarden på fordonen i stort sett är ändamålsenlig. Det finns ändamålsenliga ru-

tiner för upphandling av fordon, service och underhåll samt bränsle.

Vi bedömer att följande förbättringsområden finns:

 Vi bedömer att organisationen inte fullt ut är ändamålsenlig och tydlig. I in-

tervjuerna beskrivs att det saknas någon som har det övergripande ansvaret

för fordonsrelaterade frågor som upphandling, dimensionering, avtalsbe-

vakning, fordonsekonomi med mera.

 Vi bedömer att prioriteringen av hur fordonen nyttjas i den gemensamma

bilpoolen behöver förtydligas. Vi bedömer att effektiviteten i planerade rut-

ter inom övriga verksamhetsområden kontinuerligt behöver prövas.

 Vi bedömer att fordonspolicyn och resepolicyn bör uppdateras i linje med

målen i strategin för energieffektivisering.

Vi bedömer att den interna kontrollen är i stort sett är tillräcklig. Säkerheten i för-

varingen av bränslekort bör prövas löpande och det är viktigt att kontrollen av fak-

turor mot bränslekvitton upprätthålls av beslutsattestanter.

Vi ser positivt på de stickprovskontroller som utförts och vill betona vikten av att

fortsätta med dessa inom olika delar av kommunens verksamhet när det gäller han-

teringen av bensinkort och körjournaler.

3.1. Kontrollmål
Det finns en kartläggning över vilka typer av tjänsteresor som behöver

utföras och till vilka volymer dessa har beräknats, uppdelat per förvalt-

ning.

Vi bedömer att det till viss del finns en kartläggning över vilka typer av tjänsteresor

som behöver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats. Det grundar vi på

statistiken som beskriver fordonsparken och dess användning samt statistiken som

beskriver vilka grupper som nyttjar privat bil i tjänsten.

Vi bedömer att uppgifterna till delar har använts för att utvärdera olika alternativ

när det gäller att välja transportsätt.
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Ansvar och organisation för verksamheten är ändamålsenlig och tydlig.

Vi bedömer att organisationen inte fullt ut är ändamålsenlig och tydlig. I intervju-

erna beskrivs att det saknas någon som har det övergripande ansvaret för fordons-

relaterade frågor som upphandling, dimensionering, avtalsbevakning med mera.

Det gäller både kommunövergripande och inom socialnämnden. Vi ser positivt på

planerna att bilda en bilgrupp inom äldreomsorgens ansvarsområde.

Det finns en ändamålsenlig transportplanering.

Vi bedömer att transportplaneringen till delar är ändamålsenlig, men att den kan

förbättras framför allt när det gäller prioriteringen av hur fordonen nyttjas i den

gemensamma bilpoolen. Vi bedömer att effektiviteten i planerade rutter inom öv-

riga verksamhetsområden kontinuerligt behöver prövas.

Bokningssystemet är ändamålsenligt.

Vi bedömer att det vore positivt om bokningssystemet kunde stödja en mer effektiv

användning av bilpoolens fordon genom att prioritering ges till den som ska resa

den längsta sträckan.

Standarden på fordonen är ändamålsenlig.

Vi bedömer att standarden på fordonen i stort sett är ändamålsenlig. Leasingperi-

oden för personbilar är 3-5 år och fordonen byts därmed regelbundet. Vid upphand-

ling av fordon ställs krav på säkerhet och utrustning i enligt med fordonspolicyn.

Dieselbilarna passar inte att köra med för korta sträckor. Alternativa bränsleslag

som är bättre anpassade för den sortens körningar bör eftersträvas.

Antalet fordon är rimligt i förhållande till utnyttjande.

Vi bedömer att antalet leasade och ägda personbilar är rimligt i förhållande till ut-

nyttjande. Det baserar vi på att personbilar inom samtliga förvaltningar i genom-

snitt körs mer än 1 000 mil per år vilket motsvarar ca 4,5 mil per arbetsdag.

Vi noterar att energistrategens utredning visar att det finns grupper av kommunens

personal som i stor utsträckning använder privata fordon i tjänsten. Vi rekommen-

derar att utredningen ligger till grund för beslut om ytterligare fordon ska anskaffas.

Antalet fordon bör prövas kontinuerligt i förhållande till antalet privata mil som

körs per förvaltning.

Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service

och underhåll samt bränsle.

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service

och underhåll samt bränsle. Det baserar vi på att upphandling görs via upphand-

lingsenheten i Västerviks kommun, att det tas hänsyn till kraven i fordonspolicyn

när förfrågningsunderlaget utformas samt att personalens synpunkter beaktas. I

förfrågningsunderlagen ställs krav på att service av fordonen ska fungera ändamåls-

enligt. Upphandling av bränsle sker centralt med hjälp av Västerviks upphandlings-

enhet.



Granskning av användandet av kommunens fordon

19 maj 2015
Hultsfreds kommun 12 av 13
PwC

Det finns en god intern kontroll avseende hantering av fordonen, till

exempel avseende körjournaler, årskalkyl per bil, bensinförbrukning

per bil, tankkort etc.

Vi bedömer at den interna kontrollen avseende hantering av fordonen i stort sett är

tillräcklig. Säkerheten i förvaringen av bränslekort bör prövas löpande och det är

viktigt att kontrollen av fakturor mot bränslekvitton upprätthålls av beslutsattestan-

ter.

Vi ser positivt på de stickprovskontroller som utförts och vill betona vikten av att

fortsätta med dessa inom olika delar av kommunens verksamhet när det gäller han-

teringen av bensinkort och körjournaler.
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