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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen i Trollhättans Stad har bedömt det som väsentligt att genomföra en förstudie avseende fordonshanteringen inom staden. En mer utförlig bakgrundsbeskrivning återfinns i bilaga 1.
1.2. Syfte och frågeställningar
Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga fordonshanteringen
inom Trollhättans stad.
Förstudien avser besvara följande frågor:


Hur är stadens fordonshantering organiserad?
o Vilka fordon äger samt leasar staden och vilka verksamheter nyttjar dem?
o Finns aktuella förteckningar över stadens fordon?
o Hur genomförs upphandling av stadens fordon?
o Hur genomförs service och reparation av stadens
fordon?
 Vilka policys, riktlinjer och rutiner finns avseende hantering av stadens fordon?
o Hur säkerställs rutiner och kontroll avseende körjournaler, nycklar, nyttjande och drivmedelskostnader?

1.3. Metod
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier, telefonintervjuer och skriftliga frågor. Telefonintervjuer har genomförts
med:


Produktionschef vid serviceförvaltningen
Enhetschef vid omsorgsförvaltningen
 Ekonom vid omsorgsförvaltningen


Skriftliga frågor har skickats till:



Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för kultur- och fritidsförvaltningen

Källförteckning framgår av bilaga 2. Samtliga berörda förvaltningar har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
1.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Förstudien avser kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
samhällsbyggnadsnämnden samt omsorgsnämnden.
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2. Organisering av stadens fordonshantering

Fordon som samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen själva äger framgår i nedanstående textrutor.

Ett fordon i den här rapporten definieras som en personbil upp till 3,5 ton.

I Trollhättan är stadens samlade fordonshantering huvudsakligen organiserad inom serviceförvaltningen med vissa undantag.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för serviceförvaltningen.
Inom serviceförvaltningen ansvarar transportavdelningen inom
verksamheten produktion och service för administration, upphandling, fakturahantering och service av fordon. Transportavdelningen hyr i sin tur ut fordon till stadens förvaltningar. Därutöver finns även fordon som förvaltningarna har upphandlat och
som inte administreras av transportavdelningen. Detta gäller exempelvis inom kultur- och fritidsförvaltningen och avser exempelvis släpvagnar och vissa typer av specialfordon. Anledningen
till att kultur- och fritidsförvaltningen äger fordon själva är att förvaltningen ha behov av specialfordon som inte är möjliga att
leasa. Förvaltningen har tidigare även fått direktiv om att köpa in
fordon som finns kvar inom verksamheterna.
För närvarande finns cirka 300 fordon i transportavdelningens
fordonsregister, cirka 260 av dessa fordon utgörs av personbilar.
I fordonsregistret ingår även släpvagnar och fordon utan registreringsnummer som exempelvis grävskopor, släpvagnar och
gräsklippare. Antalet fordon som hyrs från transportavdelningen
av respektive förvaltning framgår i cirkeldiagrammet till höger.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns sju fordon,
varav fyra ägs av förvaltningen och resterande tre leasas
genom transportavdelningen.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Av dokumentstudier och det skriftliga svar som lämnats av
kultur- och fritidsförvaltningen framgår att förvaltningen
endast hyr ett begränsat antal fordon genom transportavdelningen. Förvaltningen ansvarar i huvudsak själva för
administration och upphandling med stöd av upphandlingsenheten av förvaltningens fordonsflotta. Inom kulturoch fritidsförvaltningen finns det totalt 34 fordon varav
23 är registrerade. Av de registrerade fordonen utgörs
majoriteten av släpvagnar, traktorer och terrängfordon.

2.1. Leasing och upphandling av fordon
I Trollhättans Stad tillämpas finansiell leasing för de fordon
som
administreras
av
transportavdelningen.
Finansiell leasing innebär att hyrestagaren leasar fordonet till en fast månadskostnad av leasingbolaget som äger fordonet. Fordonets körsträcka och skick påverkar restvärde som återbetalas när bilen återlämnas.
Respektive verksamhet står för sina egna kostnader. Fordonen
betalas av på tre år och tio månader och säljs därefter genom
stadens samarbetspartner. För fordon som nyttjas inom produktion och service säljs fordonen efter fem år. När leasingavtalet är
på väg att löpa ut kontaktar transportavdelningen verksamheten

som nyttjar fordonet. Verksamheten tar då fram en kravspecifikation som anger vilka krav som ska ställas på det nya fordonet.
Transportavdelningen förmedlar kravspecifikationen till upphandlingsenheten som genomför upphandlingen. Av intervju
framgår att upphandlingar oftast genomförs av flera fordon samtidigt.
2.2. Fordonsförteckning
För stadens samlade fordonsflotta finns en fordonsförteckning
där samtliga fordon som administreras av transportavdelningen
återfinns. När ett nytt fordon upphandlas tilldelas fordonet ett objektsnummer och förs in i objektsregistret av ekonomiavdelningen. Objektsnumret läggs därefter in i fordonsregistret av
transportavdelningen tillsammans med registreringsnummer. Av
intervju framgår att transportavdelningen använder verksamhetssystemet KomMa. Systemet är anpassat för kommunala förvaltningar och kommunala bolag och innehåller moduler för administration av fordonsleasing. Systemet innehåller bland annat
uppgifter om vilka förvaltningar som brukar respektive fordon.
Systemet är även kopplat till Transportstyrelsens register.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns ett eget fordonsregister där samtliga bilar som brukas av förvaltningen finns registrerade. Förvaltningens ekonomichef
ansvarar för att hålla registret uppdaterat.
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2.3. Service och skadehantering
Av intervju framgår att service, reparation och besiktning sker i
Trollhättans Stads egen verkstad. Verksamheterna ansvarar för
att lämna in fordonen till verkstaden. Vissa av fordonen har sensorer som signalerar att fordonet behöver lämnas in på service.
Transportavdelningen bevakar även när fordon behöver lämnas
in för besiktning.

Omsorgsförvaltningen
Inom omsorgsförvaltningen är skador på fordon en fortsatt stor utmaning framförallt inom hemtjänsten.

Verksamheterna ska rapportera till transportavdelningen om det
sker olyckor eller uppstår skador på fordon. Av intervju framgår
att transportavdelningen får in cirka två skadeanmälningar i
veckan. Det framgår att parkeringsskador är vanligt förekommande. Vid intervju framgår att det inte finns en samlad dokumenterad översikt vad gäller skador på fordon. Statistik vad gäller skador på fordon finns dock att tillgå via stadens försäkringsbolag. Respektive verksamhet ansvarar för kostnader som tillkommer till följd av skador på fordonen.
Vidare framgår av intervju att det tidigare tillkommit omfattande
kostnader då bilarna återlämnades i dåligt skick till leasingbolaget. Sedan övergången till finansiell leasing har enheterna dock
tagit större ansvar gällande skaderapporteringen vilket har inneburit att fler skador åtgärdats och bekostats av stadens försäkringsbolag. Detta har resulterat i att bilarna är i bra skick vi försäljning.
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o
o

3. Styrning, intern kontroll samt risker och utmaningar
3.1. Styrdokument för fordonshantering
Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad beslutade 2010 att staden ska fasa ut fossila bränslen till 2020. Enligt uppgift är numera cirka 80% av stadens fordon drivna av biogas och 10%
eldrivna. Resterande fordon drivs av HVO1 även om det fortfarande finns enstaka fordon som drivs av bensin. I Trollhättans
Stads Mål- och resursplan 2020–2023 anges att ett av stadens
prioriterade mål är att öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan. Detta ska ske genom att bland annat fortsätta arbetet
med att minska utsläppen från stadens fordonsflotta.
Fordonshanteringen i Trollhättans Stad styrs genom följande
styrdokument:


Handbok leasingbilar – Dokumentet innehåller de rutiner som återfinns för de fordon som administreras av
transportavdelningen och anger bland annat rutiner för:
o Körsäkerhet och säkerhetsutrustning i bilar
o Återlämning av bilar efter leasingperiod
o Service och skötsel
o Skadeanmälan och reparation



Tankning och vinterdäck
Körjournaler

Miljöbestämmelse för anskaffning och bruk av fordon - Fossilfri fordonsflotta 2020 – Dokumentet syftar
till att styra inköp och hantering av transportfordon samt
arbetsfordon så att det leder till minskat fossilbränsleberoende. Av dokumentet framgår vilka rutiner som gäller
för underhåll, brukande och avyttring av transportfordon
och motorredskap.

3.2. Intern kontroll
3.2.1.

Körjournaler och nyttjande

I Trollhättans Stad tillämpas manuella körjournaler och inte
elektroniska sådana.
Körjournaler är inte ett lagkrav men har
blivit standard inom de flesta organisationer då körjournalen utgör ett bevismedel vid Skatteverkets bedömning gällande förmånsbeskattning.

1

Hydrogenated vegetable oil, eller HVO, är en typ av biodiesel som
används som ett fossilfritt alternativt till fossil diesel.
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Syftet med de manuella körjournalerna är att dokumentera resor
med tjänstefordon. Respektive förare ansvarar för att dokumentera resan i körjournalen. Enligt Skatteverkets rekommendationer och stadens riktlinjer ska körjournalerna innehålla följande:









Ingående mätarställning vid årets början
Datum och mätarställning vid resans start
Datum och mätarställning vid resans slut
Antal körda kilometer
Ärende samt vilka platser besöket avser
Förarens namn
Antal tankade liter
Utgående mätarställning vid årets slut

Av dokumentet ”Handbok leasingbilar” framgår att körjournalerna attesteras av respektive enhetschef och förvaras på enheten som brukar fordonet i tio år. Enhetscheferna ska rapportera in körsträcka per fordon månadsvis till transportavdelningen. Körsträckorna läggs in i systemet KomMa av transportavdelningen. Stadens fordon får inte användas utanför tjänsten.
Av intervju framgår att transportavdelningen inte genomför kontroller avseende avvikelser kopplat till användning av fordon utifrån körjournalerna. Det anges att ansvaret för att genomföra
kontroller åligger respektive enhetschef. Vidare framgår att det
finns en utmaning med att genomföra kontroller då elektroniska
körjournaler saknas. Detta innebär att eventuella kontroller utgår

från att personalen fyllt i körjournalen korrekt. Elektroniska körjournaler registrerar exempelvis automatiskt fordonets resor,
mätarställning samt start- och stopptider.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnas den
ifyllda körjournalen till respektive kontorschef när journalen är fulltecknad. Kontorschefen har möjlighet att kontrollera körsträckor och resmål mot bokningar i kalender.
Detta är dock inget krav. Avvikelser kopplat till körjournalerna kan följas upp en gång per år i samband med internkontrollarbetet. Om avvikelser uppdagas görs en utredning.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Inom kultur- och fritidsförvaltningen förs dialog med berörd person om avvikelse uppstår varvid bedömning sker
om avvikelsen har giltig orsak. Respektive enhetschef kontrollerar avvikelser utifrån ifylld körjournal.
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Omsorgsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inom omsorgsförvaltningen förs samtal med berörd medarbetare om avvikelser uppdagas. Av intervju framgår att
det under 2019 genomfördes en kontroll avseende körjournaler. Resultatet visade att rutinerna fungerar tillfredställande. Det sker dock inga återkommande kontroller utifrån körjournalerna. Vid intervju med hemtjänsten framgår att destinationer inte anges i körjournalen i enlighet
med stadens riktlinjer. Vidare framgår att scheman för
personal inom hemtjänsten innebär att det är svårt att använda kommunens fordon för annat än tjänsteärenden.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen förvaras merparten
av nycklarna inlåsta i anslutning till de olika idrotts- och
friluftsanläggningarna.

3.2.2.

Nycklar

Av intervju framgår att rutiner för nycklar till fordon beslutas av
respektive verksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen förvaras majoriteten av nycklarna inlåsta på kontor och är endast tillgängliga för behöriga medarbetare. Reservnycklar förvaras på
ett separat kontor.

Omsorgsförvaltningen
Inom omsorgsförvaltningen förvaras nycklar inom hemtjänsten inlåsta. På vissa av enheterna finns särskilda
nyckelskåp och för att få tillgång till nycklarna krävs en
personlig kod. Detta gör det möjligt för enhetschef att kontrollera vem som har använt respektive fordon.
3.2.3.

Drivmedelskostnader

I Trollhättan Stad drivs 80 % av alla fordon med biogas. Beroende på bilmodell används även mindre mängder bensin för motorstart och smörjning av motorn för bilar som drivs med biogas.
Bensin får enligt transportavdelningen endast användas som
startbränsle eller vid längre resor.
All tankning sker på stadens centralförråd där en tankstation
återfinns. Samtliga bilar i staden är utrustade med ett tankkort.
Tankkorten kan endast användas på kommunens tankstation
och är knutet till respektive fordon. De enheter som vet att de
gör längre resor kan få publika tankkort. Vid tankning ansvarar
föraren för att anteckna mängden bränsle som har tankats och
mätarställning i körjournalen.
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3.3. Risker och utmaningar


Av intervjuer och de skriftliga svar som lämnats av förvaltningarna framgår att följande risker och utmaningar återfinns avseende fordonshanteringen:











Brand, stöld och skadegörelse – Brand, stöld och skadegörelse på förvaltningens fordon kan försvåra möjligheten att genomföra förvaltningens uppdrag.

Alkolås – Fordon som administreras av transportavdelningen saknar alkolås vilket innebär att fordon kan framföras på ett ej önskvärt sätt.
Elektroniska körjournaler – Elektroniska körjournaler
saknas vilket försvårar möjligheten att kontrollera användandet av fordon.
Brist i dokumentation – Vissa enheter inom hemtjänsten dokumenterar inte vilka platser (destination) som besökts i körjournalerna.
Skador – Parkeringsskador är vanligt förekommande
och utgör en merkostnad för staden.
Ökad sårbarhet kopplat till ökade miljökrav – Staden
ställer ökade miljökrav vid upphandlingar av fordon. Detta
innebär en ökad sårbarhet vid en kris eller naturkatastrof
om tillgången på bränsle eller el påverkas.
Utebliven service och besiktning – Vid utebliven service
samt besiktning kan detta leda till brister i underhållet och
i förlängningen körförbud.
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4. Svar på förstudiens frågor och slutsats
4.1. Svar på förstudiens frågor
Frågor

Svar på förstudiens frågeställningar

Hur är stadens fordonshantering organiserad?

I Trollhättan administreras stadens fordonshantering av serviceförvaltningens transportavdelning som leasar fordon via leasingbolag. Transportavdelningen hyr ut dessa fordon till övriga
förvaltningar. Samtliga förvaltningar använder fordon. Därtill finns ytterligare fordon som förvaltningarna själva äger exempelvis inom kultur- och fritidsförvaltningen. Majoriteten av fordonen
avser personbilar.

o
o
o
o

Vilka fordon äger samt leasar staden och vilka verksamheter nyttjar
dem?
Finns aktuella förteckningar över
stadens fordon?
Hur genomförs upphandling av
stadens fordon?
Hur genomförs service och reparation av stadens fordon?

En central fordonsförteckning finns inom transportavdelningen, därtill finns en separat fordonsförteckning inom kultur- och fritidsförvaltningen.
För de fordon som administreras av transportavdelningen upphandlas fordon med hjälp av upphandlingsenheten. Respektive förvaltning ansvarar för att ta fram en kravspecifikation inför upphandling. För det fordon som kultur- och fritidsförvaltningen själva äger genomför förvaltningen
upphandlingar under direktupphandlingsgränsen själva genom stadens direktköpsmodul. För
upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen erhåller förvaltningen stöd av upphandlingsenheten.
Service och reparation av fordon sker enbart på stadens egen verkstad.

Vilka policys, riktlinjer och rutiner finns
avseende hantering av stadens fordon?
o

Hur säkerställs rutiner och kontroll
avseende körjournaler, nycklar,
nyttjande och drivmedelskostnader?

Transportavdelningen har tagit fram ett styrdokument som anger vilka riktlinjer som gäller för
stadens fordonshantering.
Av förstudien framgår att elektroniska körjournaler saknas vilket medför svårigheter att kontrollera användandet av fordon. Vidare framgår att det inte genomförs återkommande kontroller
avseende exempelvis hur fordonen används. Förvaring och hantering av nycklar sköts av respektive verksamhet och förvaras inlåsta antingen på kontor eller i särskilda nyckelskåp. Majoriteten av stadens fordon drivs med biobränsle eller andra fossilfira bränslen. Samtliga fordon
är utrustade med ett tankkort och tankning kan enbart ske vid stadens egen tankstation.
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4.2. Slutsatser
Förstudien visar att merparten av stadens fordon administreras genom serviceförvaltningens transportavdelning. Därtill finns ett antal
ytterligare fordon som förvaltningarna själva hanterar. Vi kan konstatera att det inte genomförs återkommande kontroller av hur fordon
används exempelvis utifrån körjournaler. Vi noterar att avsaknaden av elektroniska körjournaler skapar svårigheter vad gäller att följa
upp och kontrollera hur fordonen används. Förstudien visar även att vissa enheter inom hemtjänsten inte fullt ut följer stadens riktlinjer
avseende hur resor ska dokumenteras i körjournalen vad gäller destination. I vår mening innebär detta en risk för att fordon kan användas på ett otillbörligt sätt. Vidare framgår att skador på fordon är vanligt förekommande och att det saknas en samlad översikt av
skadestatistiken på fordon inom staden.
Utifrån förstudien har sammanfattningsvis följande risker identifierats:


Risk för att stadens fordon används på ett otillbörligt sätt mot bakgrund av att det inte genomförs återkommande kontroller av
fordonsanvändningen samt att det inom vissa verksamheter inte dokumenteras destination i körjournalen i enlighet med aktuella
riktlinjer.



Risk för bristfällig översikt och kontroll vad gäller skador på fordon mot bakgrund av att det saknas en samlad uppföljning av
skadestatistiken inom staden.

Göteborg den 19 augusti 2020

Johan Palmgren

Ludwig Reismer

Mikaela Bengtsson

Verksamhetsrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1. Bakgrund
Kommuner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen och nämnderna ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I Trollhättans stad används bilar och andra fordon i flera verksamheter. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att stadens
fordon är anpassade utifrån verksamheternas behov, både avseende antal och funktion. Ur ett förtroendeperspektiv är det
också viktigt att stadens fordon används på ett korrekt sätt. Det
är viktigt att det finns en ändamålsenlig styrning och kontroll
inom området. Kommunstyrelsen ansvarar för Trollhättans stads
gemensamma fordonsflotta genom serviceförvaltningen. Stadens förvaltningar leasar i sin tur fordon via serviceförvaltningen.
Därutöver äger och förvaltar även samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen egna fordon.

12

Bilaga 2. Källförteckning
Dokumentation








Handbok leasingbil, 2019
Miljöbestämmelse för anskaffning och bruk av fordon Fossilfri fordonsflotta
Exempel på ifylld körjournal
Trollhättans trafikstrategi 2015
Trollhättans Stads Mål- och resursplan 2020–2023
Skriftliga svar samhällsbyggnadsförvaltningen
Skriftliga svar kultur- och fritidsförvaltningen

Intervjuförteckning


Intervju med produktionschef inom serviceförvaltningen
2020-05-14
 Intervju med enhetschef inom hemtjänsten 2020-06-10
 Intervju med ekonom vid omsorgsförvaltningen 2020-0616
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