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Revisionsrapport - Leasing av bilar
Kommunstyrelsens
1

beslut

Kommunstyrelsen lämnar svar till revisionen enligt förslag.

Bakgrund

Kommunen leasar bilar som i sin tur används av olika verksamheter.
Granskningen som genomförts våren 2014 omfattar vilka rutiner,
organisation och avtal som ligger till grund för leasing och hur olika
förvaltningar sig av bilarna.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisionen att:
1 Det genomförs stickprovskontroller av att bilarna endast används för
tjänsteärenden. Kommunstyrelsens svar: Stickprovskontroller ska från
och med 2015 genomföras och dokumenteras som en del av
kommunstyrelsens intemkontrollplan. Kommunstyrelsen uppmanar
övriga nämnder att göra detsamma.
2 Uppföljningar av användningen av samtliga leasingbilar rapporteras till
upphandlaren. Kommunstyrelsens svar: Den nya rutin som är framtagen
och som innebär kvartalsvis rapportering av användningen av samtliga
bilar skall införas inom samtliga verksamheter senast första halvåret
2015.
3 De uppföljningsrutiner som tillämpas dokumenteras. Kommunstyrelsens
svar: Dokumentation av rutiner skall göras i samband med de insatser
som beskrivs under punkterna 1 och 2.
4 De bokningsregler som gäller för bilpoolens bilar dokumenteras och
publiceras på intranätet. Kommunstyrelsens svar: Utöver de rutiner för
hur man går tillväga när man nyttjar en leasingbil som redan finns på
intranätet, skall tydliga bokningsregler upprättas och publiceras på
intranätet senast under första halvåret 2015.
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Revisionsrapport - Leasing av bilar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 september 2014
Revisionsrapport "Leasing av bilar" 11 juni 2014
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det fínns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
lämnar svar till revisionen utifrån de svar som föreslagits.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Kopia till
FCommunrevisorerna
Kjell Pettersson, Deloitte AB
Ulla Eriksson, webmaster, för utlägg på kommunens hemsida
Allanämnde
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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