
 
   

 

Rapportsammandrag  
från kommunens revisorer 
                                                          Dnr: REV 00022/2019 

 

En tidigare granskning av nyttjandet av kommu-
nens leasingbilar år 2015 visade på att det fanns 
brister inom bl.a. ansvar och befogenheter, doku-
mentation av regler och rutiner samt brister i kör-
journaler.  

I föregående granskningsrapport lämnades ett antal 
rekommendationer.  

Revisorerna har nu genomfört en uppföljande 
granskning av om de tidigare iakttagna bristerna har 
blivit åtgärdade. 

I granskningen har framkommit att de tidigare 
bristerna i huvudsak har åtgärdats. 
 

• Fordonsenhetens ansvar och befogenheter 
har tydliggjorts och formaliserats 

• Det har tydliggjorts vem som har rätt att 
fatta beslut kring förändring av bilarnas ut-
rustning 

• Kommunen har infört elektroniska körjour-
naler i alla bilar och dessa bedöms kunna 
svara mot Skatteverkets rekommendat-
ioner. 

 
Men vid granskningen har också några nya 
brister iakttagits. 
 

• Respekt för det regelverk som satts upp 
brister i vissa stycken. Bland annat skötsel 
och att omedelbart göra anmälan om upp-
komna skador på bilarna.  
Det behöver säkerställas att de som hand-
har respektive nyttjar bilarna har kännedom 
om regelverk och skötselanvisningar samt 
följer dessa.  

 

• Den förarutbildning som Kommunfullmäk-
tige beslutat att användare av bilarna bör 
genomgå har i praktiken upphört.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elektroniska körjournaler har införts i samt-
liga bilar. I samband med detta har dock che-
fernas möjligheter att göra kontroller, av att 
bilarna inte används till annat än avsett, be-
gränsats kraftigt. Det krävs nu att det ska fin-
nas misstanke om missbruk för att göra kon-
troller och uppgifter vart bilarna färdats läm-
nas endast ut på begäran av förvaltningschef. 
Vi rekommenderar att det bör vidtas åtgärder 
för att, så långt möjligt, minska den risk 
som begränsningen av kontrollmöjligheterna 
medfört. 

 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer 
REV 00019/2019.  
Rapporten kan även hämtas på:  
Kommunens hemsida 

 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson, revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063 - 14 75 28 

 

 

NYTTJANDET AV LEASINGBILAR  
 en uppföljande granskning 

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/revisionen.html

