
Revisionsrapport

Granskning av 

Nyttjande av leasingbilar

Bodens kommun

maj 2005

Siw Karlsson

Lars-Börje Sehlberg



Innehållsförteckning Sida

1. Inledning..........................................................................................................................1
1.1 Bakgrund ......................................................................................................................1
1.2 Revisionsfråga..............................................................................................................1
1.3 Metod och avgränsning ................................................................................................2

2. Resultat av granskningen.................................................................................................3
2.1 Bodens kommuns ägda och leasade personbilar ..........................................................3
2.2 Regler för personbils- och bensinkortsanvändning......................................................4

2.2.1 Skattemässigt .........................................................................................................4
2.2.2 Bodens kommuns regler för användning av leasingbilar ......................................4
2.2.3 Regler för drivmedelskort......................................................................................5

2.3 Uppföljningsrutiner för nyttjande och bensinförbrukning ...........................................6
2.4 Planerade nya rutiner....................................................................................................6
2.5 Resultat av stickprov ....................................................................................................7

3. Revisionell bedömning....................................................................................................8



1

 1. Inledning

 1.1 Bakgrund
Personbefordran i tjänsten kan utföras med privatägda bilar mot milersättning eller genom att
utnyttja arbetsgivarens leasade/hyrda eller ägda fordon. 

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna i
Bodens kommun fått i uppdrag att granska användningen av kommunens leasingbilar.

Under granskningens gång konstaterades varierande innehåll i körjournalerna. I ett fall sak-
nades körjournal för 2004 och i ett annat fall förde en användare ingen körjournal utifrån
motivet att personen i fråga var politiker och hade ständig jour. Utifrån dessa omständigheter
beslutade revisorerna att speciellt fördjupa sig i hur dessa bilar använts.

 1.2 Revisionsfråga
Revisionsfrågan är att bedöma om användningen av kommunens leasingbilar bedrivs ända-
målsenligt i enlighet med fastställda riktlinjer och om det finns tillräcklig intern kontroll.

Följande revisionsfrågor ska besvaras;

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

 Finns förteckning över samtliga leasingbilar och drivmedelskort samt är ansvarsfördel-
ningen tydlig?

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

 Finns tillförlitliga uppföljnings- och avstämningsrutiner för användningsgrad och
bensinkostnader per bil på förvaltningarna som säkerställer tillämpningen?
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 1.3 Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer med administrativ chef och ansvarig hand-
läggare av kommunens samtliga leasingbilar på Tekniska förvaltningen. Dessutom har vi
intervjuat ordförande i socialnämnden, handläggare på social- och miljöförvaltningen, IT-
kontoret samt analys av befintlig dokumentation. Stickprov har utförts av tio leasingbilar för-
delat på två från tekniska- och miljöförvaltningen, en från IT-kontoret samt fem på socialför-
valtningen. Avstämning har skett av körjournal kopplat till redovisade bensinkostnader.
Samtliga bilar i stickprovet är knutna till flera personer. 
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 2. Resultat av granskningen

 2.1 Bodens kommuns ägda och leasade personbilar
Samtliga bilar i Bodens kommun tillhandahålls av Transportenheten på tekniska förvalt-
ningen. Bilarna hyrs vidare till förvaltningarna via ett internt leasingavtal utifrån tre avtals-
former:

 Fullservice leasing – avtalsformen innebär att allt normalt underhåll ingår i hyran;
service, försäkring, besiktning, däckbyten vid slitage. Normalt tecknas denna typ av
avtal endast för nya bilar. Hyran inkluderar inte saker som föraren åstadkommer lik-
som självrisken och bensinkostnaden.

 Finansiell leasing – samtliga bilar som hyrs med denna avtalsform ägs av Bodens
kommun. I avtalsformen ingår endast kostnaden för själva bilen, t ex moms, försäk-
ring och skatt. Hyrestagaren får själv stå för alla andra utgifter som kan uppstå, exem-
pelvis reservdelar och verkstadskostnad.

Avtalsformen fullserviceleasing innebär i praktiken att tekniska förvaltningen (Transport-
enheten) leasar bilarna från bilfirmorna, som kommunen har ramavtal med och upprättar
sedan ett internt avtal mellan sig och berörd förvaltning. Fullservice leasing är den vanligaste
avtalsformen. 

En tredje avtalsform är den så kallade årsbilen, vilket innebär att en kalkyl över alla fasta
kostnader upprättas då bilen hyrs. Samtidigt bestäms en rörlig kostnad per mil som ska gälla
hela året samt en beräknad körsträcka. I den rörliga kostnaden ingår allt inkl. bränsle. I början
av året, då alla uppgifter finns tillgängliga hur bilen använts året innan, sker en avstämning
av hur verkligheten har varit i förhållande till kalkylen. 

Antal personbilar, som tillhandahålls av Transportenheten, fördelat på respektive förvaltning,
är enligt kommunens förteckning.

Förvaltning
Antal per-
sonbilar

Tekniska förvaltningen 45
Socialförvaltningen 65
Miljöförvaltningen 2
IT-avdelningen 1
Fritidsförvaltningen 3
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 2.2 Regler för personbils- och bensinkortsanvändning

 2.2.1 Skattemässigt
En skattepliktig bilförmån uppkommer om du för privat bruk utnyttjar bil som du får dispo-
nera på grund av anställning eller uppdrag. Det blir ingen skattepliktig förmån om bilen en-
dast används privat ”i ringa omfattning”. Med begreppet ringa omfattning menas att man
använder bilen vid högst 10 tillfällen med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil per år.
Det bör observeras att det för skattefrihet krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda. Resor
från bostaden till arbetsplatsen är privata resor som utlöser förmånsbeskattning om arbets-
givaren låter den anställde använda kommunens bilar för sådana resor.

Om arbetsgivarens bil får användas endast för tjänstekörning, ska någon förmånsbeskattning
inte ske. I sådana fall krävs normalt att bilen parkeras på arbetsplatsen efter arbetstidens slut
och att nycklarna förvaras hos arbetsgivaren.

Det finns dock vissa situationer då bilförmån inte bör påföras trots att den anställde har bilen
tillgänglig vid bostaden. Så kan vara fallet när den anställde vid enstaka tillfällen måste på-
börja en tjänsteresa från bostaden tidigt påföljande morgon. Likaså måste en anställd, som en
kväll avslutat en tjänsteresa vid bostaden, kunna ta bilen till tjänstestället påföljande dag. En
annan situation kan vara att den anställde på grund av jourtjänst några dagar per månad måste
ha bilen tillgänglig vid bostaden. För att förmånsbeskattning i dessa fall inte ska ske måste
klart framgå att den anställde inte får använda bilen för privata resor. En omständighet som
tyder på att så är fallet är om den anställde enligt avtal med arbetsgivaren inte har rätt att an-
vända bilen för privata resor.

Den anställde måste vara beredd att visa att han/hon inte använder kommunens bil för privat
bruk i mer än ringa omfattning, särskilt om arbetsgivaren inte heller kan kontrollera att bilen
körts endast i tjänsten. För att kunna följa upp att användarna följer skattereglerna krävs kör-
journal för varje bil. Journalerna bör bland annat innehålla mätarställning vid resans start och
slut, färdväg, vart man har åkt, antalet kilometer datum och signatur.

 2.2.2 Bodens kommuns regler för användning av leasingbilar
Vi har inte funnit några antagna övergripande dokumenterade riktlinjer för användning av
kommunens ägda och leasade bilar, vilket bekräftas av ansvarige för kommunens bilar på
Transportenheten. Däremot har socialförvaltningen efter en utredning 2003 fastställt rutiner
och riktlinjer på förvaltningsnivå men inte tagits upp i nämnden.

Vi kan konstatera att det finns en inarbetad praxis där utgångspunkten i första hand är att
ingen privat körning får förekomma utifrån gällande skatteregler. Jämförs den inarbetade
praxisen med vad socialförvaltningens utredning kom fram till så kan vi konstatera att det
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finns en god överensstämmelse, vilket innebär att det finns ett underlag för att fastställa över-
gripande dokumenterade riktlinjer för användning av kommunens ägda och leasade bilar. 

Samtidigt kan nämnas att det pågår en förändringsprocess, som Transportenheten driver, där
bl a en handbok för användning av leasingbilar håller på att tas fram. De har även fått i upp-
drag av kommunchefen att ta fram övergripande regler och riktlinjer i kommunen för an-
vändning av leasingbilar. 

Som nämnts tidigare genomförde socialförvaltningen en utredning under 2003 av det bil-
koncept som tidigare tillämpades. Anledningen till utredningen var att socialförvaltningen
hade ett stort antal leasingbilar avsedda för tjänsteutövande och det saknades kontroll och
styrning av dessa bilar. Utredningen blev klar 2003-10-10 och visade på ett behov av att ut-
veckla riktlinjer och rutiner samt förbättra den interna kontrollen av användningen av lea-
singbilar. De rutiner och riktlinjer, som togs fram i rapporten, fastställdes på förvaltningen i
början av år 2004 och har delgetts ansvariga. 

Under utredningens gång arbetade utredaren nära Transportenheten, eftersom de har ansvaret
för tillhandahållandet av både socialförvaltningens och andra förvaltningars leasingbilar. Ut-
redningen har, enligt intervjuerna, tillfört Transportenheten nya uppslag och idéer. Det har
exempelvis tydliggjorts att för varje bil skall finnas en bilansvarig. Bilansvariges roll är bland
annat att vara kontaktperson med Transportenheten och ansvara för att beställa tid för service,
tvätt vid behov samt att bilen kommer till besiktningen. Förteckning över vilka dessa perso-
ner är finns på Transportenheten.

Socialförvaltningen har dessutom utsett en bilgruppsansvarig, som tillsammans med enhets-
cheferna träffar ansvarige på Transportenheten 2 ggr/år, för att diskutera aktuella problem.
Generellt kan nämnas att det skett en ökad dialog mellan Transportenheten och socialförvalt-
ningen avseende rutiner och riktlinjer.

 2.2.3 Regler för drivmedelskort
Det finns inga centralt övergripande antagna riktlinjer för införskaffande/användning av
drivmedelskort. Däremot finns rutiner för hur tankning skall gå till och vilka kort som gäller.
Idag finns två kort; ett fordonskort som alltid ligger i bilen och ett förarkort. På fordonskortet
finns uppgifter på vilken bil det gäller och faktureringsadressen. För att kunna tanka måste
förarkortet användas, som registrerar vem det är. För att överhuvudtaget kunna tanka måste
båda korten användas. 

I övrigt följs följande inarbetade praxis. Tankning i automat sker hos två leverantörer. Kvittot
ska bifogas körjournalen, som förvaras i bilen. Den ansvarige föraren antecknar datum,
mätarställning, antal liter, antal mil och signerar. Varje månad får arbetsledaren/enhetschefen
fakturan, som utställs per bil och där det framgår vem som har tankat och antal liter. Fakturan
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avstäms mot uppgifterna i körjournalen och attesteras. Stämmer inte uppgifterna kontaktas
föraren. 

Förteckning över utlämnade kort förvaras på Transportenheten. För närvarande håller korten
på att bytas ut. Anledningen är att nuvarande kort har varit begränsade till endast bensin och
diesel, medan i de nya korten ingår även möjlighet till biltvätt och inköp av spolarvätska.

 2.3 Uppföljningsrutiner för nyttjande och bensinförbrukning
Samtliga bilar finns registrerad på Transportenheten. Varje bil har eget objektsnummer i eko-
nomisystemet, vilket innebär att samtliga kostnader kan följas upp per bil. Respektive för-
valtning ansvarar för den interna kontrollen av sina bilar.

I samband med årsbokslutet inventeras mätarställningarna på samtliga bilar via ansvariga för
bilarna. Rutinen fungerade inte för 2003 då Transportenheten, trots påminnelser, inte fick
uppgifterna från samtliga ansvariga. Detta gällde i första hand andra förvaltningar än tek-
niska. 

För 2004 finns en komplett förteckning upprättad över samtliga bilar avseende tekniska för-
valtningens bilar medan övriga granskade förvaltningar inte har en lika komplett förteckning
på sina bilar. För att förteckningen skall vara komplett krävs bra upprättade körjournaler.
Syftet med körjournalen är bland annat att se nyttjandegraden, bränsleförbrukning och vad
bilarna används till. Förutom uppföljning och analys av kostnaderna utgör underlaget grund
för fastställande av internhyresdebiteringen.

 2.4 Planerade nya rutiner

För närvarande pågår en utredning av en extern konsult som syftar till att starta bilpooler i
kommunen och för att minimera bensinförbrukningen genom eco-driving. Små bilpooler
finns för närvarande på socialförvaltningen. 

Kommunen planerar även att införa databas som är kompativ med nuvarande ekonomisystem
för att minimera manuella rutiner och pappershantering samt för att underlätta internfakture-
ringen. 
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 2.5 Resultat av stickprov
Stickproven visar att oberoende förvaltning är det framförallt ifyllandet av körjournalen, som
det brister i. Vi kan konstatera att det saknas enhetlighet vid ifyllande av körjournalerna och
på ett antal körjournaler saknas uppgifter på resans ändamål och vart de har rest. Detta gäller
framförallt bilar inom hemtjänsten och vissa bilar på tekniska förvaltningen, där bilarna åker
till många olika ställen. 

Våra stickprov på socialförvaltningens bilar visar att deras fastställda regler och rutiner i
stora drag efterlevs med undantag av tidigare nämnda brister i att fylla i körjournalen. Här
vill vi speciellt nämna bilen, som bland annat används av nämndens ordförande. Samtliga
användare av denna bil utom ordförande för körjournal och följer de riktlinjer, som socialför-
valtningen har fastställt. Tillgång till bilen har förutom ordförande, ledningsgruppen, bi-
ståndsenheten samt IFO. Av körjournalen framgår att sju andra personer tillsammans med
ordförande under 2004 har använt bilen.

Genom att ordförande konsekvent inte för körjournal, med bland annat motivet att han inte är
anställd och är i ständig jour, går det inte att få en helhetsbild hur bilen använts. Vi har även
konstaterat att ordförande är beslutsattestant på bränslefakturorna och har därmed ansvar för
att normer och riktlinjer följs. 

Bilen har sedan övertagandet 2003-06-16 och fram till och med 31/12-04 gått 4 460 mil.
Enligt körjournalen för 2004 har bilen gått 2 650 mil. Vid jämförelse mellan bränslefaktu-
rorna och körjournalen framgår att från 2/7 till 2/9 har ingen körjournal förts medan ord-
förande har tankat 511 liter. Under denna period har, enligt tillgängliga uppgifter, inga för-
rättningar kopplat till ordförandes uppdrag genomförts.

Övriga stickprov visar att avstämning görs mellan körjournal och bränslefakturorna, men som
tidigare nämnts saknas det i vissa fall resans ändamål och vart de har rest. 

Däremot saknas körjournal för 2004 på IT-kontorets bil. Vid genomgång av tidigare nämnda
förteckning över samtliga bilars mätarställning och bensinförbrukning framgår att bilen under
2004 har gått 439 mil. Vid vår genomgång av bränslefakturorna för IT-kontorets bil kan vi
konstatera att de under 2004 har tankat totalt 275 liter. Vid samtal med bilansvarig fram-
kommer att den har tappats bort och att det saknas kunskaper om vilka rutiner i övrigt som
gäller. Samtidigt finns fundering om behovet av att ha kvar bilen, eftersom de kör så lite. 

Av intervjuerna och stickproven framgår att behov finns att förtydliga vilka rutiner och rikt-
linjer som skall gälla i kommunen. 
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 3. Revisionell bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att det egentligen inte är fastlagt rutiner och riktlinjer för
användningen av kommunens leasingbilar och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
Däremot finns en gällande praxis framtaget av Transportenheten på tekniska förvaltningen
och som används på förvaltningarna. Socialförvaltningen har i sin tur utifrån utredningen från
2003 fastställt rutiner och riktlinjer. 

Med utgångspunkt från ovanstående anser vi att socialförvaltningens fastställda rutiner och
riktlinjer tillsammans med inarbetad praxis ger ett underlag för att utveckla och fastställa
rutiner och riktlinjer, som kan gälla i kommunen.

Vi anser på grund av att gällande praxis inte fullt ut uppfattats som rutiner och riktlinjer har
det utvecklats egna tolkningar vad som gäller. Vår bedömning är att den inarbetade praxisen i
stora drag fungerar och skulle därmed tillsammans med socialförvaltningens utredning från
2003 kunna vara vägledande för rutiner och riktlinjer i kommunen. 

Vår inställning, vilket även bekräftas i gällande praxis, är att skattelagstiftningen utgör grun-
den för vad som gäller vid användning av exempelvis kommunens bilar. Att föra körjournal
är både, enligt skattelagstiftningen och kommunens egen praxis, grunden för att följa upp att
kommunens bilar används på ett riktigt sätt.

Vi har i samband med granskningen konstaterat att brister i ifyllandet av körjournalerna stäl-
ler till problem vid uppföljningen av bilarna. Därför anser vi att vid utarbetandet och fast-
ställande av övergripande rutiner och riktlinjer måste det klargöras vilka krav som skall gälla
avseende körjournalerna. Det är även viktigt att förteckningen över samtliga leasingbilar i
fortsättningen är kompletta för att kunna följa upp både nyttjandegraden och bränsleförbruk-
ningen. Idag finns förutsättningar för uppföljning på varje bil utifrån redovisningssystemet
och därför är det viktigt att förteckningen över samtliga bilar är kompletta. 

Vår bedömning är att gällande rutiner för att tanka kopplat till tvåkortssystemet innebär en
tydlig ansvarsfördelning och god internkontroll.

I samband med stickprovet på bilen, som bland annat socialnämndens ordförande använder,
har det framkommit från ordförande att han inte behöver bland annat föra körjournal efter-
som han inte är anställd. Vi anser att både skattelagstiftningen och socialförvaltningens fast-
ställda rutiner och riktlinjer gäller även honom.
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 Med utgångspunkt från granskningen anser vi att följande delar kan ingå i en framtida rutin:

 Att det framgår vilka kontroller och vilken central och lokal uppföljning som skall
genomföras, vem som ansvarar för detta och hur ofta detta skall ske.

 Att det i rutinen fastställs hur genomförda kontroller och uppföljningar skall
dokumenteras och rapporteras.

 Att det klargörs körjournalens syfte, användning, innehåll, förvaring och i vilken
omfattning som kontroller och uppföljningar skall göras.
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