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Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på revisionens granskning av kommunens
fordonshantering
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar svar på granskning av kommunens fordonshantering enligt denna
tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Revisionen genomförde 2021 en granskning av kommunens fordonshantering. Syftet med
granskningen var att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig hantering av fordonen i kommunen.
Revisionens sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har en ändamålsenlig
hantering av fordonen i kommunen då det saknas riktlinjer och policys kring hanteringen av fordonen.
Det saknas också ett formellt beslut som pekar ut ansvarig för fordonshanteringen. Detta medför
otydlighet i fordonsorganisationen vilket bidrar till de brister som har observerats av kontroll och
uppföljning av fordonen. Revisionen bedömer att den operativa hanteringen av fordonen som bland
annat innebär service, underhåll och skadeanmälningar sköts väl.
Revisionen konstaterar att det behövs tydligare bestämmelser för hela kommunen vad som gäller kring
fordon. Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att ta fram
kommungemensamma riktlinjer och rutiner för fordonshanteringen samt se över de mål som är
kopplade till fordon och drivmedel.
Följande rekommendationer lämnas till samhällsbyggnadsnämnden:
Stärka uppföljningen av fordonen i kommunen
 Säkerställa en uppföljning av körjournaler
 Säkerställa en uppföljning av körsträckor
Kontorets förslag:
Samhällsbyggnadsnämnden tar emot revisionens synpunkter men avvaktar åtgärder tills dess att
kommunstyrelsen har tagit fram de styrdokument som revisionen rekommenderar och
samhällsbyggnadsnämnden via reglementet har fått det formella ansvaret för fordonsorganisationen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har i detta läget ingen ekonomisk konsekvens. Får samhällsbyggnadsnämnden det formella
ansvaret för kommunens fordon innebär inrättandet av en effektiv fordonsorganisation kostnader i
form av digitala stödsystem, personalresurser m.m.
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Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse den 12 januari 2022
Missiv Granskning av kommunens fordonshantering den 19 oktober 2021
Granskningsrapport 2021 ”Hylte kommun – Granskning av kommunens fordonsorganisation”
april-juni 2021

Beslutet skickas till
Revisionen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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