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Granskning av nyttjande av leasingbilar

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat användningen
av kommunens leasingbilar. Samtliga bilar i Bodens kommun tillhandahålls av
Transportenheten på tekniska förvaltningen och hyrs sedan vidare till förvaltningarna via
ett internt leasingavtal utifrån tre avtalsformer. Antal förtecknade leasingbilar var under
2004 totalt 116 stycken.

Syftet med granskningen är att bedöma om användningen av kommunens leasingbilar
bedrivs ändamålsenligt i enlighet med fastställda riktlinjer och om det finns tillräcklig
intern kontroll. Granskningen omfattar dels att granska nyttjande av bilar i tjänsten utifrån
skattelagstiftningen, dels den interna kontrollen i de system, rutiner och riktlinjer som
hanterar användningen av leasingbilar samt tillämpningen av detta. Inom ramen för detta
syfte ska granskningen besvara följande revisionsfrågor:

 Finns riktlinjer och rutinbeskrivningar för användningen av kommunens leasingbilar?
Hur tillämpas dessa?

 Finns förteckning över samtliga leasingbilar och drivmedelskort samt är
ansvarsfördelningen tydlig?

 Finns i kommunen fastställda rutiner för exempelvis bensinkortsanvändning och kör-
journaler? Hur tillämpas dessa?

 Finns tillförlitliga uppföljnings- och avstämningsrutiner för användningsgrad

I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Granskningen redovisas i bifogade rapport; Granskning av
nyttjande av leasingbilar, Bodens kommun, maj 2005.
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Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi sammantaget att kommunen inte
har fastlagt rutiner och riktlinjer för användningen av kommunens leasingbilar och att den
interna kontrollen inte är tillräcklig. Däremot kan vi konstatera att det finns en gällande
praxis framtaget av Transportenheten på tekniska förvaltningen och som används på
förvaltningarna. Till detta kan tilläggas att socialförvaltningen i början av 2004 har
fastlagt rutiner och riktlinjer som vi bedömer stämmer väl överens med gällande praxis. 

Av vårt stickprov framgår att rutinerna och praxisen inte efterlevs till fullo. Därför anser
vi att kommunstyrelsen med detta som underlag omedelbart bör anta övergripande rutiner
och riktlinjer avseende kommunens leasingbilar samt att socialnämnden nogsamt
analyserar dåvarande ordförandes nyttjande av leasingbil främst utifrån
skattelagstiftningen och förvaltningens gällande regler. 

Vi bedömer det viktigt att tydliggöra syftet med kompletta körjournaler, eftersom de
utgör grunden för att dels uppfylla kravet på gällande skatteregler och dels underlätta
uppföljningen av användningen av leasingbilar.

I övrigt hänvisas till de förslag som lämnas i rapporten för att stärka den interna
kontrollen och öka ändamålsenligheten.

Vi emotser kommunstyrelsens redovisning över vidtagna åtgärder för att tillrättalägga de
brister som framkommit med anledning av vår granskning senast den 30 september 2005.
Avseende socialnämndens handläggning av ärendet kommer vi i dialog med nämnden att
särskilt följa deras åtgärder för att tillrättalägga ovanstående brister samt säkra den
interna kontrollen av framtida nyttjande av nämndens leasingbilar.   

För revisorerna i Bodens kommun

Stellan Lundberg Michael Sundberg
Vice ordförande revisor
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