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4 Slutsats och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har 
ändamålsenliga styrdokument men att dessa behöver förtydligas med rutiner och 
riktlinjer. Vi konstaterar dock att fordonspolicyns krav på säkerhet och miljö med därtill 
beaktande av fordonets användningsområde samt ekonomiska aspekter kan vara 
svåra att förena. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- I enlighet med fordonspolicyn upprätta rutiner och riktlinjer för hantering av fordon,
se avsnitt 3.2

- I fordonspolicyn tydliggöra hur de olika fordonskraven ska rangordnas, se avsnitt 3.3

- Rutiner för att säkerställa att fordonen utnyttjas optimalt införs i samband med att
elektroniska körjournalsystemet finns på plats i samtliga bilar, se avsnitt 3.3

- Säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av kommunens fordon i
enlighet med fordonspolicyn, se avsnitt 3.4
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