
RevisionsraPPort / 2015
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2015

Hylte kommun
Granskning av hantering av

drivmedels- och kreditkort

EY



EY

Innehåll

1.




Sammanfattning 
 2

2.




Inledning 
 3




21. Bakgrund... 3




2.2 Syfte.. 3




2.3. Revisionsfragor .3




2.4. Revisionskriterier. .. 3




2.5. Ansvang narnnd 3




2.6 Metod .4

3.




Rutiner och regler 
 5




3.1. Drivrnedelskort 5




3.2 Kreditkort 5




3.3 Attestreglemente 5




3.3 Hyltebostader 6




3 4 Vår bedomning 6

4.




Hantering av kredit4 drivmedelskort 
 8




4.1 Hylle kommun 8




4.2 Hyltebostader 	 11

5.




Stickprov 
 14




5.1. Hylte kommun 
 	 14




5.2. Hyltebostäder 
 15




5.3. Vär bedömning 
 15

6.




Sammanfattande bedömning 
 16




6.1. Slutsatser utifrån revisionsfrågoma 
 	 16




6.2. Vära identifierade förbättringsområden/rekornrnendationer är enligt följande: ,, 17

Bilagor
Bilaga 1 Källförleckning

1



EY

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hytte kommun och
lekmannarevisorerna i Hyltebostäder granskat hanteringen av drivmedels-, kreditkort och
körjoumaler Syftet med granskningen har varit att bedoma om den interna kontrollen
avseende hanteringen är tillräcklig. 1granskningen har övergripande kartläggning genomförts
över vilka drivmedels- och kreditkort som finns inom kommunen, vem som beslutat om
anskaffning, vem som har tillgång till korten samt vad korten används till.

1 granskntngen har ingått att genomföra stickprov på hantering av drivmedelsfakturor.
Resultatet visar på att det finns skillnader inom kommunen vad galler vilken uppföljning som
görs av drivmedelsfakturor. Vid granskning framkom dessutom att några kvitton inte längre
fanns att tillgå. Vid stickprov på fakturor hos Hyltebostäder saknades samtliga kvitton till
valda fakturor.

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende hantering av såväl
drivrnedels-, kreditkort och körjournaler behöver stärkas inom både Hylte kommun och
Hyltebostader. Det förekommer stora skillnader inom kommunen vad gäller hantering och
vilka uppföljningar som genomförs, Sammantaget kan vi konstatera att det finns behov utav
utveckling av övergripande riktlinjer och rutiner som verksamheterna kan förhålla sig till, för
att säkerställa en enhetlig hantering samt ändamålsenlig intern kontroll och uppföljning

Vi har uttfrän granskningen identrfierat följande förbättringsområden/rekomrnendationer.

Kommunövergripande riktlinjer och rutiner för hantering av såväl kreditkort,
drivmedelskort och körjoumaler bör utvecklas och arbetas fram som täcker hela
flödet från ansökan om kort till uppföljning av fakturor.

Kartläggning av samtliga drivmedelskort inom kommunen bör genomforas. samt det
bör säkerställas att det finns medarbetare inom förvattningama som har en
helhetsbild över utfärdade kort.

Det bör snarast säkerställas att inköp av drivmedel endast görs från leverantörer
kommunen har avtal med

Vi rekommenderar att så många verksamheter som möjligt nyttjar tvakortssystem för
att starka uppfoljning och intern kontroll hanteringen.

Det kravs förtydligande avseende hur långe kvitton från tankningar skall sparas.

Med beaktande av noterade brister avseende hantering av drivmedelskort.
rekommenderar vi att en kommunövergripande kartläggning även genomförs
avseende andra typer av kort som det finns krediter kopplat till.

Hyltebostäder bör upprätta riktlinjer och rutiner för hantering av drivmedelskort och
körjournaler Vidare behöver rutinema stärkas avseende uppföljning av
drivrnedelsfakturor mot kvitton samt vad gåller uppfögning av körjournaler
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Bakgrunden till granskningen är att revisorerna i sin risk- och våsentlighetsanalys har gjort
bedömningen att det finns risk för förtroendeskada om hanteringen av drivmedels- och
kreditkort bnster. 1 granskningen ingår dessutom att bedöma hanteringen av körjoumaler.
Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att det finns en fillräcklig och
fungerande intern kontroll gällande dessa rutiner.

2.2. Syfte

Granskningens syfte år att bedöma om den interna kontrollen avseende hantering av
dnvmedels- och kreditkort samt körjournaler är tillräcklig.

Inom ramen för granskningen kartläggs vilka drivmedels- och kreditkort som finns inom
kommunen, vem som har beslutat om anskaffning, vem som har tillgång till drivmedels- och
kreditkort samt vad de används till.

2.3. Revisionsfrågor

1granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Finns del åndamålsenliga riktlinjer och rutiner for utfärdande och hantering av
drivmedels- och kreditkort samt körjoumaler?

Finns det i berorda verksamheter kunskap om och följsamhet till aktuella riktlinjer
och rutiner?

Vilken uppföljning och kontroll görs beträffande hanteringen av drivmedels- och
kreditkort samt körjournaler?

2.4. Revisionskriterier

I denna granskning har revisionskriterierna utgjorts av:

Kommunallagen
Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen
Kommunens rutiner/regler beträffande kredrtkort/drivmedelskort
Inköpspolicy
Attestreglemente
Delegationsordningar

2.5. Ansvarig nåmnd

Granskningen avser komrnunstyrelsen och samtliga nämnder samt Bostadsstiftelsen
Hyltebostäder.
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2.6. Metod

Granskningen har frärnst utförts genom dokumentstudier och intervjuer Stickprov har
kontrollerats avseende nämndernaslförvaltningarnas samt Hyttebostaders uppföljningar av
anvåndande av kredit-, drivmedelskort samt körjoumaler
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3. Rutiner och regler

I följande avsnilt lämnas en redogörelse för vilka rutiner och regler som finns för kreditkort
och drivmedelskort.

3.1. Drivmedelskort

Inom Hylte kommun finns inga kommunövergripande riktlinjer eller rutinbeskrivningar för
hantering av dnvmedelskort. som år kända ute i verksamheterna I Riktlinjer för kontant- och
kassaverksamhef antagen av kommunfullmäktige 2009-12-17 § 91 finns dock ett kortfattat
stycke om kreditkort enligt följande:

'Hybe kommun har kreddkort främst i form av bensinkort. Kreditkorten år
värdehandling och ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att undvika
otillbörlig användning eller förlust. Respektive kontor ansvarar för att upprätta
rubner för betryggande hantering av kreditkort samt att rutinerna tillämpas.

Det förekommer, inom enstaka verksamheter, kortfattade skriftliga beskrivningar över hur
korten skall hanteras inom den specifika verksamheten. Instruktionerna fokuserar oftast på
tillvägagångsätt vid tankning. Inom ett flertal verksamheter förekommer dock inga
nrtinbeskrivningar eller riktlinjer överhuvudtaget.

Det finns inte några kommunövergripande nktlinjer för hantering av körjournaler Inom vissa
verksamheter finns framtagna instruktioner, dock saknas detta för flertalet verksamheter

3.2. Kreditkort

Det saknas framtagna rutiner för hantenng av kreditkort. Endast två kreditkort förekommer
inom kommunen varav det ej bedömts finnas behov av att upprätta specifika
rutinbeskrivningar.

Från och med 2015 använder sig Hytte kommun av handkassekort. i syfte att rninirnera
kontanthanteringen. Framtagna riktlinjer finns för hantering av handkassekorten. Ansökning
av nya kort och avslut av kort administreras av ekonorniavdelningen. Vid ansökan om nytt
kort skall en särskild blankett fyllas i, beslut om tilldelning av kort skall fattas i nämnd. Av
riktlinjerna framgår vidare kortens användningsområde. ansvarsfrågor och laddning av kort.
Rktlinjerna skickas ut till berörda i samband med att ett nytt kort utfärdas.

3.3 Attestreglemente

Hylte kommuns attestreglernente är antaget i komrnunfullmäldige 2009-06-17 Av §2 i
reglementet framgår att nämnderna ansvarar för kontrollen av ekonomiska transaktioner och
är en del av nämndernas interna kontroll, vilket omfattar exempelvis tydbga ansvars- och
arbetsfördelningar. Alla utbetalningar skall genomgå fem attest- och kontrollmoment enligt
följande:

Registreringskontroll
Granskningsattest alt mottagningsattest
Beslutsattest
Behörighetsattest
Utanordning
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Vid elektroniska leverantörsfakturor sker registrenngskontrollen och attestmomentet via
lösenordsangivelser. Av §3 i attestreglementet framgår att mottagnings- och
granskningsattest skall ske av personer som utan svårigheter kan kontrollera mot t ex
leverans, beställning och avtal. Beslutsattest skall genomföras av personal med ansvar för
berört ansvarsomrade. I §4 framgår att beslutsattestant är skyldig att förvissa sig om att
utbetalningen har med verksamheten att göra, att säkerställa att kommunen är
betalningsskyldig samt att utföra nödvändiga kontrollåtgärder Vidare framgår av reglententet
att beslutsattestanten är kärnan i kontrollen. attesten innebär en bekräftelse av all
prestationer, transaktioner och deras underlag stämmer mot beslut, avtal eller planer.
beställning och leverans, samt att villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar för att
han/hon eller mottagnings- eller granskningsattestanten utför kontrollåtgärder, exempelvis:

Att varan eller tjånsten beställts,
Att beställare och inköpsbeslutare var behörig (enligt delegation),
Att fakturans utställare antagits som leverantör,
Att varan eller tjänsten levererats och mottagits,
Att fakturans uppgifter stämmer mot underlag (följesedel, avtal etc.)!
Att kvalitet, kvantitet, pris, rabatt, uträkning och betalningsvillkor är riktiga.
Att kontering utförts och är korrekt.
Att fakturan i övrigt uppfyller de krav som ekonomienheten utfårdat,

3.3. Hyltebostäder

Hyltebostäder har inga kreditkort. varav det ej finns behov av sådan rutinbeskrivning. Vad
gäller sknftlig rutinbeskrivning för hantering av drivmedelskort och körjoumaler finns det inga
sådana som är kända. Se vidare under avsnitt 4.2 för beskrivning av prakfisk hantering.

Vid granskningstafället tillämpar Hyllebostäder kommunens attestreglemente, detta är dock
ej anpassat efter stiftelsens verksamhet. Enligt uppgift från de intervjuade kommer arbete att
genomföras under hösten med att ändra i attest- och inköpsrutiner.

3.4. Vår bedömning

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det inom Hylte kommun saknas
kommunövergripande riktlinjer och rutiner för hantering av drivmedelskort och körjournaler,
sorn är kända i verksarnhetema. Vi kan konstatera att motsvarande även saknas inom de
olika förvaltningarna. Inom vissa enskilda enheter har dock riktlinjer tagits fram för den
specifika verksamheten. Beskrivningarna är oftast knapphändiga och beskriver i huvudsak
förfarandet vid tankning och ifyllande av könournal, om verksamheten ifråga använder sig av
körjournaler. Vi anser att kornmunövergripande riktlinjer för hantering av drivmedelskort och
körjournaler bör utvecklas och arbetas fram. Av riktlinjerna bör framgå förfarande vid
ansökning och avslut av kort samt riktlinjer för uppföljning av faktura med koppling till
körjoumaler och drivmedelsförbrukning. Riktlinjerna får därefter anpassas och
implernenteras i respektive verksamhets utifrån verksamhetens specifika förutsättningar.
Kommunens attestreglemente anger tydligt vilka kontroller som skall genomföras i samband
med attest, däremot kan det med fördel göras ett förtydligande i riktlinjer för hantering av
drivmedelskort hur uppföljning av drivrnedelsfakturor bör genomföras. Vi anser att
kommunövergripande riktlinjer säkerstaller en enhetlig hantering inom kommunens olika
verksamheter samt möjliggör en ändamålsenlig intern kontroll i processen.

Av granskningen framkommer att kommunen endast har två renodlade kreditkort, för vilka
det inte förekommer några specifika riktlinjer. Därutöver kan det dock finnas andra typer av
kort inom kommunen med krediter kopplade till sig. Trots den begränsade omfattningen av
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kreditkort anser vi att det finns behov av att arbeta fram specitika ruhnerMktlinjer för
hantering av kreditkort. Rutinerna/riktlinjema bör minst omfatta vad gäller i vilka avseenden
och till vilka personer kreditkort får utfärdas, vidare bör även andra typer av kort med kredit
kopplat bll sig omfattas av riktlinjerna. Däremot förekommer det ett antal handkassekort
inom kommunen, vilka det finns upprättade riktlinjer for.

Vid granskning av hanteringen inom Hyltebostäder framkommer att det idag inte finns några
rutinbeskrivningar kopplat till hantering av drivmedelskort eller körjoumaler Vi
rekommenderar att detta snarast upprättas för att tydliggöra vad som gäller och säkerstalla
enhetlig hantering oberoende av vem som tankat och/eller kört, samt möjliggöra en
ändamålsenlig hantering och uppföljning av körjoumaler.
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4. Hantering av kredit-/ drivmedelskort

4.1. Hylte kommun

4.1.1. Kreditkort

Hylte kommun har endast två renodlade kredtkort, korten år av typen Visa Business Card
och är utfärdade av Södra Hestra Sparbank. Ett av korten innehas av kornmunchef och det
andra kortet används för bokningar av resor, då resebolagen ofta kräver att det finns ett
kreditkort. Kreditgränserna för korten är 20 tkr respektive 50 tkr. Kommunchefen använder
sitt kort ytterst begränsad omfattning.

Av intervjuerna framkommer att det kan finnas andra typer av kort inom kommunen med
krediter kopplade till sig. Här syflas på kort som snarare kan liknas vid kundkort och som är
kopplade till en enskild leverantör. De intervjuade på ekonomiavdelningen framför att det inte
finns nagra restriktioner för detta såtillvida korten avser leverantörer kommunen har avtal
med

Inom kommunen finns även ett antal handkassekort, vilka skall ersätta kontanter i så hög
utsträckning som möjligt. Handkassekorten laddas med en viss summa pengar när ett köp
genomförts med kortet skall en blankett fyllas in och skickas in tillsammans med kvitton till
ekonomiavdelningen för bokföring och arkivering. Ekonomiavdelningen laddar därefter kortet
igen, laddning sker först efter det att kvitton inkommit till ekonomiavdelningen. Pa
ekonomiavdelning finns rista över samtliga utfärdade handkassekort Merparten av korten
har beloppsgräns om 500 kr. Framtagna rktlinjer finns för användning av handkassekorten,
se ovan under stycke 3.2.

4.1.2. Drivmedelskort

Upphandling av drivmedel sker centralt, efter upphandling läggs information och
beställningsblanketter ut på intranätet. Upphandlade leverantörer avseende drivmedel är
Statoil i Hyltebruk, OKO8 i Torup och Ostar i Unnaryd Statoil och 01(08 är upphandlade via
SKL Kommentus. Av tabellen nedan framgår bokförda kostnader avseende drivmedel
perioden 2012 till augusti 2015.

Kostnaderdrivmedel Hylte kommun
Tkr
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Beställning och uppsågning av drivmedelskort sköts därefter av varje enskid enhet. Det
saknas således någon med en helhetsbild över vilka och hur mänga dhvmedelskort som
finns utstållda till kommunen. Därav har vi i vår granskning haft svårigheter med att kartlägga
vilka och hur många kort som finns ute i verksamheterna. Vi har bett respektive kontorschef
att aterkoppla till oss med hur mänga kort som finns inom respekfive förvaltning. I
granskningen har vi erhållit uppgifter enligt sammanställningen i tabell nedan. Vi kan dock
inte verifiera att det inte finns ytterligare kort utställda till kommunen som inte idenfifierats i
vår granskning,




Statoil OKQ8 Qstar Oljeshejkerna Övrigt/Okänt Summa

Komrnunledningskontoret

Arbets- och näringslivskontoret

Barn- och ungdomskontoret

3

3




3

3




12




3 2 17

Omsorgskontoret







17 2 1




20

Samhällsbyggnadskontoret







10 1 1




12

Räddningstjänst






övrigt

2




1 1 4




1





1

Summa







48 3 2 4 3 60

Av tabellen ovan framgår att det förekommer 60 drivmedelskort inom kommunen. Majoriteten
av korten avser Statoil. Vid kontakt med enhetschefer har vissa angivit att de nyttjar
drivrnedelskort från Ingo. Vid analys av drivmedersfakturor har vi dock inte identifierat några
leverantörsfakturor från Ingo. Varav vi bedömer det som att verksarnhetema använder sig av
Statoilkort, men tankar med dessa på Ingos stationer. Några verksamheter har angivit att de
använder sig av drivmedelskort från Oljeshejkerna. Vi har även identifiera leverantörsfakturor
från Oljeshejkerna Johansson, vilka inte är en av de leverantörer kommunen har upphandlat
drivemedel med. Kolumnen i tabellen benämnd "Övrigt/okänt" avser i något fall kort för
speciell typ av drivmedel ex. aspen, men avser även något fall där vi i vår granskning inte
kunnat få fram uppgifter om vilket bolag kortet är utställt ifrån.

Korten förvaras olika beroende verksamhet. Merparten av korten förvaras inlåsta på kontor,
antalet personer som har tillgäng till korten varierar kraftigt. I vissa fall finns det enskilda
personer som bär med sig kortet. Några verksamheter har angivit att de har kort som
förvaras på Ingo stationen i Hyltebruk. Enligt uppgift har personalen pä stationen en
förteckning över kommunens bilar med tillhärande registreringsnummer och skall vid
tankning kontrollera bilens registreringsnummer for att säkerställa att tankningen avser
Hyltekommuns bil. Endast en verksamhet har beskrivit att de tillämpar tvåkortssystem, dvs.
att det förekommer ett fordonskort och ett förarkort, vilka båda behövs för att kunna
genomföra en tankning

Samtliga verksamheter vi varit i kontakt med anger att vid tankning skall kvitto tas och
lämnas in till ansvarig. Därefter sker uppföljning och avståmning av kvitto mot faktura i
samband med attestenng Några anger att det på kvillon skall noteras vem som tankat och
vilket fordon som avses. Endast ett fåtal verksamheter har angett att de genomför
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rimlighetsbedömningar av drivmedelsförbrukning kopplat till enskilda fordon, merparten
menar dock att nmlighetsbedomning av fakturans helhet sker i samband med attest.

4.1.3. Körjoumater

Det finns stora vanatener mellan verksamhetema vad gäller hantering av körjournaler. Inom
vissa verksamheter används inte körjoumaler överhuvudtaget Inom andra verksamheter
anvands körjournaler, det finns dock stora skillnader avseende vilken uppföfining som görs
Det förekommer att körjournalerna i princip inte följs upp överhuvudtaget, rnedans det inom
andra verksamheter görs kontinuerliga uppföljningar. 1granskningen framkommer emellerlid
att det i princip inte finns någon verksamhet som följer upp körjournal i förhållande till
drivmedelsförbrukning.

Avseende leasingbilar görs årfiga uppföljningar av hur långt bilarna gått, av intervjuerna
framförs att det hade funnits önskemål om att genomfora bknande uppföljningar månatligen.
Dock sker inte heller här någon avstämning i förhållande till drivmedelsförbrukning

4.1.4. Vår bedömning Hylte kommun

Respektive enhet ansvarar för att bestålla de kort de anser sig behöva i sin verksamhet.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas någon med helhetsperspektiv
över hur många drivrnedelskort som finns utställda inom kommunen. Vår bedömning är att
det bör finnas någon inom kommunen som har den övergripande kontrollen över utfärdade
kort inte minst med anledning av att det finns kredit kopplat till korten. Vi rekommenderar att
det snarast genomförs en kommunöverghpande kartlaggning. Vidare rekommenderar vi att
ansokningar genomförs via en centralt utsedd kontaktperson, vilket bör innebära ökad intern
kontroll och säkerställande av att endast behörea personer genomför bestallningar av
drivmedelskort. Dåremot krävs det naturligtvis att respektive enhetschef ansvarar för att
ändamålsenlig hantering och uppföljning genomförs.

Av granskningen kan vi konstatera att det är stora skillnader i hanteringen mellan olika
verksamheter inom kommunen. vilket tyder på att det finns ett behov av enhetliga riktlinjer
som verksamheterna kan förhålla sig till. Vidare har vi i granskningen noterat att det
förekommer köp av drivmedel från leverantörer kommunen inte har avtal med Varav vi kan
konstatera att det snarast bör säkerstållas att köp av drivmedel endast genomförs med
leverantörer kommunen har avtal med.

En verksamhet har angivit att de tillämpar tvåkortssystern. Vi rekommenderar att alla
verksamheter nyttjar tvakortssystem. Enligt vår bedömning stärker tvakortssystemet den
interna kontrollen i processen och bör minska risken för eventuellt otillbörliga tankningar
Vidare möjliggör systemet enklare uppföljning av drivmedelsförbrukning kopplat fill enslulda
fordon. Endast eft fMal verksamheter har angivit att de gör rimlighetsbedömning av
drivrnedelsforbrukning kopplat till enskilda fordon. Vi anser att hmlighetsbedömning av
drivrnedelsförbrukning kopplat till enskilda fordon ber genomföras kontinuerligt. Vidare
behöver rutiner för hantering av körjournalen stärkas inom flertalet verksamheter. Det bör
säkerställas att kontinuerlig analys och uppföljning av körjournalen samt avstämning kopplat
till drivmedel genomförs.

Vad gäller hantering av kredrtkort har vi med beaktande av den begränsade omfattningen
inte identiferat några brister ochieller förbättringsornråden 1granskningen framkommer dock
att det kan finnas andra typer av kort med kredit kopplat till sig, det finns inga restriktioner
avseende detta så länge det år en leverantör kommunen har avtal med. Efter genomförd
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granskning där vi kan konstatera att det finns en del brister i hanteringen av drivmedelskort
rekommenderar vi att det aven genomförs en kartläggning av andra typer av kort med kredtt
kopplat till sig, för att säkerstålla att det förefigger en ändamålsenlig hantering och intern
kontrolt

4.2. Hyttebostäder

4.2.1. Kredifflort

Hylteboståder har inga kreditkort i dagsläget. Vid inkop från leverantör där det inte finns
möjlighet att få faktura, hanteras detta genom personligt utlägg Dvs, den som gör inköpet får
göra ett utlägg och överlämna kvittot till ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen gör
därefter en manuell utbetalning. Förfarandet år administrativt krävande och erfordrar hög
grad av manuell hantering. Enligt de intervjuade har det därför funnits funderingar på att
införskaffa ett kredrtkort. Kortet skulle 1så fall förvaras på ekonomiavdelningen och kvitteras
ut vid behov.

4.2.2. Drivmedelskort

Hyttebostäder använder fyra drivrnedelskort som finns ute i verksamheten. Ett på DinX i
Hyltebruk ett på Oljeshejkema i Unnaryd samt två på Rejmes (Volvofinans) i TonJp Centratt
på ekonomikontoret förvarsas ytterligare två drivmedelskort, som personal kan låna vid
behov. Ett av korten är ett DinX-kort håndelse av att den bemannande macken är stängd)
samt ett kort för tankning av aspen.

Kortet på DinX i Hyltebruk förvaras inne på den bemannade stationen. Vid tankning går
vederbörande in på stationen och lånar kortet. Av de intervjuade framgår att personalen pä
stationen kånner igen de personer som brukar tanka och därigenom vet att de tillhör
Hyttebostäder. Det är sju stycken ur den ordinarie personalen som använder kortet,
därutöver kan det även vara semestervdcarier och såsongsartetare som nyttjar kodet. De
kort som finns i Torup och Unnaryd förvaras hos respektive anställd Korten i Torup år
dessutom utstäilda på respektive person, dvs deras namn står på kortet samt på fakturan.

Gentemot DinX har Hyltebostäder en kreditlimit på 22 000 kr, gentemot Rejmes 20 000 kr
samt gentemot Oljeshejkerna Johansson 10 000 kr Hantering av beställning utav nya kort
samt makulering av kort sköts av ekonom på ekonomiavdelningen. Likaså tar
ekonomiavdelningen emot kortet når någon av de med personliga kort slutar Av tabellen
nedan framgår bokförda kostnader för drivmedel perioden 2012 till augusti 2015.
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Kvitto från tankning skall lämnas till den person på ekonomiavdelningen som
rnottagsattesterar leverantörsfakturor. När fakturan anländer är syftet att kvittona från
tankningama skall paras ihop med denna. Av de intervjuade framgår dock att det inte är
samtliga kyrtton som kommer in till ekonomiavdelningen. I vissa fall förekommer även stor
eftersläpning i inlämnande av kvitton från tankning, kvitton från flera manader tillbaka kan
låmnas in samtidigt. De intervjuade menar på att det är stor skillnad i andel kvitton som
lämnas in beroende på vem i personalen som avses. Vissa av kvittona är signerade av den
som tankat. medans andra kvitton inte är det även detta är beroende på person. Inkommer
kvitto i efterhand, dvs efter det att fakturan är betald, paras de ändå ihop med tillhörande
faktura. Enligt de intervjuade saknas i princip alltid något kvitto, det föreligger inte heller
någon bevakning på vilka kvitton som inkommit respektive ej kommit in.

Inom Hyltebostäder görs del idag ingen direkt nmlighetsbedömning av drivmedelsfakturor.
En sadan bedömning upplevs svår att göra i och med att olika typer av fordon (maskiner och
blar) tankas på samma kort. Förbrukningen är dock hogre under sommar och vinter. pga
gräsklippning och snöskottning

4.2.3. Körjournaler

Körjournaler skall finnas i varje bil, enligt de intervjuade är det dock osäkert i vilken mån de
används. Det förekommer dock att personalen hämtar ut nya körjoumaler. vilket tyder på att
de faktiskt nyttjas. I dagsläget görs ingen direkt uppfoljning av konoumalema,

Bilflottan mom Hyltebostäder borjar bli gammal och behöver framover förnyas. Fundenngar
förs på att i samband med en eventuell upphandling av nya fordon aven se over mojligheten
att utsusta dem med någon form av GPS-system. Systemet skulle i så fall ersätta dagens
körjournaler

4.2.4. Vår bedömning Hyltebostäder

Vi kan efter genomförd granskning konstatera att Hyltebostäder bör säkerställa att
ändamålenhga rutiner föreligger för inlämning av kvitton fran tankning Vi ser det som ytterst
viktigt att kvrtton lämnas in löpande för att möjligöra uppföljning mot faktura i samband med
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attestering, av kvittona bör framgå vem som tankat samt vilket fordon som avses. Idag
lämnas endast vissa kvitton in och ibland sker uppföljning mot faktura efter att denna är
betald dessutom saknas det enligt de intervjuade i princip alltid några kvitton. För att denna
kontroll skall vara effektiv krävs det att avstärnning sker innan fakturan blir betald samt det
krävs samtliga kvitton finns tillgängliga Därutöver rekommenderar vi även att ruiner införs för
rimlighetsbedömning av drivmedelsförbrukning kopplat till enskilda fordon.

Vidare kan vi konstatera att Hyltebostäder behöver hitta rutiner för hantering av körjournaler.
Det bör säkerställas att körjoumaler fylls i kontinuerlig samt att ändamålsenhga kontroller och
uppföljningar genomförs. VI ser med fördel att uppföljning av körjoumaler kopplat till
drivrnedelsförbrukning införs.
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5. Stickprov
Nedan följer en redogörelse över de sfickprovskontroller på fakturor som genomförts mom
ramen för granskningen.

5.1. Hylte kommun

15 fakturor har valts ut för närmre granskning. Urvalet har skett uttfran de fakturor som
kostnadsförts på kommunens kostnadskonto för drivmedel, perioden januari 2015 till augusti
2015 Fakturorna har valts ut hett slumpmässigt, urvalet har fördelats mellan olika
leverantörer. Stickproven har avsett 11 fakturor från Statoil, 2 fakturor från OK08. 1 faktura
frän Qstar och 1 faktura från Oljeshejkerna Johansson.

Resultat av stickprovskontrollen:
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Summa: 5

x

x

x

4

x

x

x

x

5 1

Saknas info på vissa kvitton om vem som tankat och vilket fordon.

Kvitton har slängts efter de stämts av mot faktura.

Saknas info på vissa kvitton om vem som tankat och vdket fordon

Kvitton har slängts vid städning av kontor.

2 av 3 kvitton saknas.

Saknas info på vissa kvitton om vem som tankat och vilket fordon.

Kvitton har slängts vid städning av kontor.

Saknas info på kvitton om vem som tankat och vilket fordon.

Saknas info på kvitton om vem som tankat och vilket fordon.

Totalt: 15

Samtliga fakturor är elektroniskt aftesterade, vi har i vår granskning inte sett något som tyder
på annat än att attestering skett i enlighet med gällande rutin. Avseende ett av stickproven
har vi inte erhålht något svar, varav vi inte kan bedöma om erforderkga underlag finns.

5 av de granskade stickproven har kontrollerats utan några noteringar. Samtliga kvitton fanns
att tillgå. samt av kvittona framgick vem som tankat och vilket fordon tankningen avsåg. Fyra
av de granskade fakturorna ansågs vara delvis ok. samthga kvitton fanns att tillgå. Däremot
förekom förbättrings potential avseende angivande av vem som tankat och vilket fordon som
avses pa kvittot. Det ar dock möjligt att det för nagot av stickproven har genomförts andra
typer av kontroller i samband med attest av faktura. som möjliggjort för attestant att följa upp
vem som tankat och vilket fordon som avses, exempelvis om det endast är en person som
har tillgång till kortet Vi har i vår granskning dock inte haft möjlighet att göra ytterligare
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uppföljning av detta 5 av de granskade stickproven ansågs inte vara ok. ffr samtliga
saknades alla eller nagot kvitto. Någon av de tillfrågade angav att de nylgen gjort större
utrensning av kontoret och i samband med detta slångt dhvrnedelskvitton, en annan angav
att de alltid slänger kvittona efter att de stamts av mot faktura

5.2. Hyltebostäder

Inom Hyttebostäder har vi i granskningen genomfört stickprovskontroll på tre
drivmedelsfakturor Vi har granskat en faktura från DinX, en från Rejmes och en från
Oljeshejkema Johansson.

Samtliga tre fakturor bedöms vara attesterade enligt gällande rutiner Vad gäller samtliga tre
stickprov har inga kvitton kunnat uppvisas fran tankningar, antal tankningar per faktura
uppgår till 10, 8 och 3 gånger. För samtliga stickprov framgår sätedes inte vilket fordon som
tankats samt det framgår inte heller vem som tankat, förutom fakturan från Rejmes då här
avses ett personligt kort.

5.3. Vår bedömning

Efter genomförda stickprovskontroller av drivmedelsfakturor kan vi konstatera att såvål Hylte
kommun som Hyltebostäder behöver stärka sina hrtiner kring uppföljning av
drivmedelsfakturor i förhållande till kvitton från tankning Respektive bör tillse att samtliga
kvitton fran genomförda tankningar inkornmer till attestant, samt att det finns tydligt notera1
på kvfttot vem som tankat samt vilket fordon som tankats.

Vidare kan vi konstatera att det krävs ett förtydligande inom Hytte kommun avseende hur
länge kvitton från tankningar skall arkiveras. Enligt vår bedomning kan kvitton anses utgöra
bokföringsmaterial och bör arkiveras i 10 år i enlighet med lag (1997:614) om kommunal
redovisning.
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6. Sammanfattande bedömning
Vi har pä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun och
lekmannarevisorema i Hyltebostäder granskat kommunens och Bostadsstiftelsens
Hyltebostäders hantering av drivmedels-, kreditkort och körjoumaler. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende hanteringen är
tillräcklig. 1granskningen har övergripande kartläggning genomförts över vilka drivmedels-
och kreditkort som finns inom kommunen, vem som beslutat om anskaffning, vem som har
tillgång till korten samt vad korten används till.

Vär sammanfattande bedomning är att den interna kontrollen avseende hantering av såväl
drivmedels-. kreditkort och körjoumaler behöver stärkas inom bade Hylte kommun och
Hyttebostäder Det förekommer stora skillnader inom kommunen vad gäller hantering och
vilka uppföljningar sorn genomförs. Sammantaget kan vi konstatera att det finns behov utav
utveckling av övergripande riktlinjer och rutiner som verksamheterna kan förhälla sig till, för
att säkerställa en enhetlig hantering samt ändamålsenlig intern kontroll och uppföljning.

6.1. Slutsatser utifrån revisionsfrågorna

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner for utfärdande och hantenng av
drivmedels- och kreditkort samt körjournaler?

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas kommunovergripande riktlinjer
för hantering av drivmedels-, kreditkort och körjournaler inom Hylte kommun, som är kända i
verksamheterna. I "Riktlinjer för kontant- och kassaverksamher finns dock en ytterst
kortfattad beskrivning av hantering av bensinkort. Vad gäller kreditkort förekommer detta
ytterst begränsad omfattning. varav vi inte ser något behov av specifika riktlinjer och rutiner.
Avseende hantering av drivmedelskort och korjoumaler förekommer det att enskilda
verksamheter har upprättat rutinbeskrivningar, vilka dock oftast är knapphändiga. Vi kan
konstatera att det förekommer stora skillnader mellan kommunens olika verksamheter vad
gäller vIlka praktiska rutiner som fillämpas för säväl drivmedelskort som körjournaler. Varav vi
rekommenderar att kommunövergripande riktlinjer och rutiner utvecklas för att säkerställa
enhetlig och ändamålsenlig hantering. Rutinerna och riktlinjerna får därefter anpassas och
implernenteras utifrån den specifika verksamhetens förutsättningar. Av riktlinjerna bör framgå
förfarande vid ansökning och avslut av kort samt riktlinjer för uppföljning av faktura med
koppling till körjournaler och drivmedelsförbrukning.

Aven inom Hyltebostader saknas formella riktlinjer och rutinbeskrivningar för hantering av
dnymedelskort och körjournaler, vilket enligt vår bedömning bör upprättas för att säkerställa
ändrnalsenlig intern kontroll i hanteringen.

fr Finns det i berörda verksamheter kunskap om och följsamhet till aktuella riktlinjer
och rutiner?

I "Riktlinjer för kontant- och kassaverksamhet' finns en ytterst kortfattad beskrivning av
hantering av bensinkort de vi har varit kontakt med inom ramen för granskningen har
däremot inte haft någon kännedom om nktlinjerna. Upphandling av drivmedel sker centralt,
när upphandhngen är klar läggs information ut pa kommunens intranät. Respekfive
enhetschef ansvarar därefter för att beställa drivmedelskort direkt från leverantör. Hantering
får till följd att det saknas någon person inom kommunen som har ett helhetsgrepp över
antalet utfärdade kort samt var korten finns att fillgå. Vi anser att det borde finnas en centralt
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utsedd person. altemativt på förvaltningsnivå. sorn har en övergripande bild över
kommunens drivmedelskort Uppföljning av hantering utav korten samt uppföljning kopplat till
drivmedelsförbrukning per fordon behöver däremot genomföras ute i de enskilda
verl<sarnhetema.

Vi har i vår granskning noterat att det förekommer inköp av drivmedel från leverantörer
kommunen inte har avtal med. Det bör snarast tillses att samtliga berörda informeras om
vilka leverantorer kommunen har avtal med, samt det måste säkerställas att inga inköp görs
från andra leverantörer.

Vilken upplorming och kontroll görs beträflande hantenngen av drivmedels- och
kreditkort samt körjournaler'?

Det finns skillnad inom Hylte kommun avseende hur uppföljning och kontroll av
drivrnedelskort och körjoumaler genomförs. Ett antal verksamheter använder inte
körjournaler överhuvudtaget. Av de verksamheter som nyttjar körjournaler utförs varierande
uppföljning, i princp samtliga har dock angett att det inte genomförs någon uppföljning av
drivmedeisforbrukning kopplat till körjoumaler. Vissa verksamheter genomför
rimlighetsbedömningar av fakturor medans andra inte gör det Samtliga verksamheter har
däremot beskrivit att fakturor avseende drivmedeisförbrukning följs upp mot kvitton från
tankningar. Våra stickprovskontroller visar dock att det forekommer skdInader vad gäller
vilken information som låmnas på kvittona. av vissa kvitton går det tydligt att följa vem som
tankat och vilket fordon som avses. Vi rekommenderar att det allfid noteras på kvittot vem
som tankat samt vilket fordon. för att rnöjliggöra efterkontroller 1 vår stickprovsgranskning
noterades även några stickprov där kvitton ej längre fanns att tillgå. Vi anser att det krävs ett
förtydligande avseende hur länge kvitton frän tankningar skall sparas Utifran var bedömning
kan kvittona anses utgöra bokföringsrnaterial och bör arkiveras i 10 år i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.

Vi kan efter genomförd granskning konstatera att även Hyltebostäder behöver stärka sina
rutiner kring uppföljning av saval drivmedelsfakturor som körjournaler, för att säkerställa en
ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll. Viss kontroll sker mot kvitton från tankning, dock
framgår att detta ofta sker i efterhand efter det att fakturan är betald samt att det ofta saknas
några kvitton. Vid våra stickprovskontroller saknads samthga kvitton för valda fakturor. Vidare
görs idag inte heller någon direkt uppföljning av körjournaler.

6.2. Våra identifierade förbättringsområdenfrekommendationer är enligt följande:

Kommunövergripande riktlinjer och rutiner för hantering av såväl kreditkort,
drivmedelskort och körjournaler bör utvecklas och arbetas fram, som täcker hela
flödet från ansökan om kort till uppföljning av fakturor

Kartläggning av samtliga drivmedelskort inom kommunen bör genomföras. samt det
bör säkerställas att det finns medarbetare inom förvaltningarna som har en
helhetsbild över utfärdade kort

Det bör snarast säkerställas att inköp av drivmedel endast görs från leverantörer
kommunen har avtal med.

Vi rekommenderar att sa manga verksamheter som möjligt nyttjar tvakortssystem för
att stärka uppföljning och intern kontroll i hanteringen.

Det kråvs förtydligande avseende hur länge kvitton från tankningar skall sparas.
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Med beaktande av noterade brister avseende hantering av drivmedelskorL
rekommenderar vi att en kommunövergripande kartläggning även genomförs
avseende andra typer av kort som det finns krediter kopplat till.

Hyltebostäder bör upprätta riktlinjer och rutiner för hantering av drivmedelskort och
körjournaler. Vidare behöver rutinerna stärkas avseende uppföljning av
dhvmedelsfakturor mot kvitton samt vad gäller uppföljning av körjournaler.

Hylte den 14 december 2015

Linn Höglund
Revisor
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Källförteckning

Intervjuer
Hytte kommun: 

Lisbeth Arlid, ekonomiassistent
Ulrika Hjort, ekonomichef
Christoffer Rydström, ekonom
Anita Zukanovic, park-, gata-, lokalvärdschef

Hyltebostader: 

Lars Rosen, ekonornicontroller Hyltebostäder
Frank Sived, ekonom Hylteboståder

Dokument
Attestreglemente samt anvisningar.
Riktlinjer för betalkort (handkassekor1).
Riktlinjer for kontant- och kassaverksamhet.
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