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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse; Svar på granskning av fordonshantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av fordonshantering och översända
det till revisorerna.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med
samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till riktlinjer för fordonshantering.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig hantering och
nyttjande av kommunens fordon.
Deras bedömning är att en förbättring av hantering och nyttjande av fordonen i stort är en
styrningsfråga. Vidare framförs att det krävs tydligare bestämmelser för hela kommunen kring vad
som är viktigt för att uppnå ett optimalt och effektivt nyttjande av fordonen. Det är även av vikt att
stärka uppföljningen för att säkerställa att politiska beslut efterlevs. Därtill lyfts att kontroll och
uppföljning är en viktig aspekt för att minimera risker för onödiga kostnader eller felaktigt nyttjande
av fordon och tankkort. De konstaterar bl.a. att det inte finns några kommunövergripande
styrdokument över hanteringen eller ansvaret för fordonen i Hylte kommun.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att ta fram kommungemensamma
riktlinjer och rutiner för fordonshanteringen. Som tydliggöra ansvaret för hanteringen av fordon i
kommunen. Utvärdera och fatta beslut om kommunen i huvudsak ska äga eller leasa personbilar samt
Uppdatera och förtydliga användarrutiner för fordonen.
Vidare rekommenderas kommunstyrelsen se över de mål som är kopplade till fordon och drivmedel.
Vidta åtgärder för att uppnå målet att 30 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens
tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av förnyelsebara bränslen
eller el. Alternativt bereda fram nya mål kring bränsleförbrukning.
Revisorerna har begärt svar på denna granskning.
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och lämnar följande förslag till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har idag en sammansatt grupp med
tjänstepersoner som arbetar med att förbättra kommunens fordonshanteringen bl.a. utifrån det som
framkommit i granskningsrapporten. Ett naturligt steg i detta arbete är att även ta fram styrande
dokument för hanteringen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i samband med sitt
svar till revisorerna även ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för
fordonshantering. Kommunledningskontoret har utifrån detta tagit fram ett förslag till svar till
revisorerna som bifogas.
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Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet
Förslag; Svar på granskning av fordonshantering
Granskning av fordonshantering i Hylte kommun
Missiv

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Emma Gröndahl
Kommunchef

Jenny Hagesjö
Kanslichef
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