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Sarnmartfattande bedomning 
PwC har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Nynashamns kommun 
genomfort en granskning av styrning och kontroll av samhallsbetalda resor. 

Granskningen syftade till att besvara foljande revisionsfraga: 

Har socialnaninden och barn- och utbildningsniimnden en tillreicklig styrning och 
kontroll av sarnheillsbetalda resor? 

Efter genomford granskning gör vi bedomningen att socialnamnden och barn- och 
utbildningsnamnden inte i alla delar bar en tillracklig styrning och kontroll av 
samballsbetalda resor. 

Bedomningen baseras pa att det finns en tydlig ansvarsfordelning mellan berorda 
namnder kring styrning av samhallsbetalda resor och att beslut fattas i enlighet med 
delegationsordning. Daremot saknas dokumenterade rutiner for hanteringen, vilket 
gar handlaggningen personbunden och sarbar till foljd av att det saknas ersattare 
vid handliiggares franfalle. Redovisning, kontroll och uppfoljning av kostnader 
hanteras av berorda handlaggare. Manadsavstamningar sker av ansvariga 
controllers. Genomforda kontroller dokumenteras endast i vissa fall i 
ekonomisystemet. Det finns upphandlade avtal for resor av skolskjuts och 
turbundna resor. Villkoren i avtalet for skolskjuts är inte fullt ut andamalsenliga och 
en fly upphandling pagan Av-talet for fardtjanst som tillhandahalls av landstinget 
upplevs inte fungera. Det rader aven en oklarhet om vart kommunen ska vanda sig 
med inkomna klagomâl som a-vser utford fardtjanst. 

Utifran ovanstaende bedomning rekommenderar vi berorda namnder: 

o Att dokumentera rutinerna for bantering och handlaggning av 
samilallsbetalda resor for att minska sarbarheten och den personbundna 
hanteringen. 

o Tydliggora Alka kontroller som ska g8ras avseende samhallsbetalda 
resor och sakerstalla att dessa dokumenteras. 

o Att utarbeta, dokumentera och infora rutiner for mottagande av 
klagomal avseende fardtjanst samt rutiner for ett strukturerat arbete 
med aterkoppling och uppfoljning av dessa tillsammans med KSL. 

o Att utifran inkomna klagomal avseende kvaliteten pa utford fardtjanst 
tjanster se Over av-talet tillsammans med KSL. 
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2. Inledning 

2•1• Bakgrund 
Nynashamns kommun har relativt omfattande kostnader for samhallsbetalda resor, 
drygt ii mnkr per ar under 2014 och 2015, varav 9 mnkr avser skolskjutsar, 2 mnkr 
avser fardtjanst och 0,1 mnkr avser riksfardtjanst. 

Samhallsbetalda resor omfattar aven relativt omfattande volymer. Under 2015 
fanns drygt 280 elever som beviljats skolskjuts som utfors av extern entreprenor 
och drygt 600 elever som beviljats skolskjuts som utfors av lanstrafiken. Nar det 
galler fardtjanst genomforde kommunen drygt 420 utredningar under 2015 och 
motsvarande volym avseende riksfardtjanst uppgick under samma period till ett 70-
tal arenden. 

Socialnamnden är den namnd i kommunen som har att besluta i fragor rorande 
fardtjanst och riksfardtjanst och det är barn- och utbildningsnamnden som har att 
besluta om fragor rorande skolskjutsar. 

Planering och uppfoljning av verksamheten är relativt komplex och risker finns 
kopplat till svarigheten all uppratthalla andamalsenliga kontrollsystem samt att 
omradet kan vara fortroendekansligt. I sin riskanalys for 2016 har revisorerna 
darfor valt ut omradet for narmare granskning. 

2.2. Revisionsfniga 
Foljande revisionsfraga ligger till grund for granskningen: 

Har socialneimnden och barn- och utbildningsniimnden en tillreicklig styrning och 
kontroll av samhallsbetalda resor? 

2.2.1. 	KOTIt7'011Mai 
For att kunna besvara den Overgripande revisionsfragan har ett antal kontrollmal 
och revisionskriterier utarbetats. 

• Det finns en tydlig ansvarsfordelning mellan berorda namnder kring 
styrning och uppffiljning av samhallsbetalda resor. 

• Berorda namnder har en god styrning och kontroll av kostnaderna for 
samhallsbetalda resor inklusive budgetering och redovisning. 

• Berorda namnder har sakerstallt att det finns andamalsenliga avtal 
upphandlade for att tillgodose behovet av resor. 

• Det sker en lopande uppfoljning av avtalen for samhallsbetalda resor, bland 
annat med avseende pa fakturerade resor. 
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• Ansvarig namnd sakerstaller aft kvaliteten pa de tjanster som de externa 
entreprenorerna utfor at brukarna efterlever gallande avtal. 

2.2.2. 	Revisionskriterier 
• Lagen om offentlig upphandling 
• Riktlinjer for intern kontroll 
• Riktlinjer for skolskjutsverksamheten 
• Riktlinjer for fardtjanst/riksfardtjanst 
• Kommunal redovisningslag 

2.3. Revisionsmetod och avgremsnin.g 
Granskningen har skett genom intervjuer med skolskjutssamordnare, 
fardtjansthandlaggare och verksamhetskordinator for aldreomsorg. Vidare har 
kartlaggning och analys av styrdokument och.rutinbeskrivningar gjorts, samt 
genomgang av rutiner och kontrollmoment. Overgripande granskning har skett av 
avtal och rakenskapsmaterial. Det har Mom ramen for granskningen inte 
genomforts nagon granskning eller verifiering av enskilda resor °eh/eller 
transaktioner utan granskningen har genomforts utifran en kontrollbaserad ansats. 

Gransluiingen omfattar socialnamnden och barn- och utbildningsnamnden. Inga 
ovriga namnder berors av granskningsomradet. 

2.3.1. 	Styrande och stodjande doktunent 
mom ramen for granskningen har vi tagit del av foljande styrande och sthdjande 
dokument: 

• Avtal mellan Stockholms läns landsting och Nynashamns kommun + 
information om fardtjanstavtalet 

• Barn- och utbildningsnamndens delegationsordning (2010-03-25) 
• Blankett for ansokan om skolskjuts 
• Blankett for ansokan om skolskjuts vid vaxelvis boende 
• Blankett for riksfardtjanstresa (ansokan-beslut-bestallning) 
• Skolskjutsregler for Nynashamns kommun (antaget 2011-05-26) 
• Socialnamndens delegationsordning (Dnr: 2014/11, beslutad 2013-01-29) 

• Ramavtal fardtjanstresor och sjukresor med Fardtjansttaxi mellan SLL 
genom Trafiknamnden och upphandlat taxibolag 

• Ramavtal for kap av persontransporttjanster (turbundna resor) mellan 
Nynashamns kommun och upphandlat taxi- och bussbolag 

• Reglemente for barn- och utbildningsnamnden (antaget 2015-03-11) 
• Reglemente for Socialnamnden (antaget 2015-03-11) 

Rapporten har sakgranskats av berorda tjansteman. 
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3. 	Organisation och ansvar 

3.1. 	Skolskjuts 
Kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800). 
Kommunerna har skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts for elever i 
grundskola och sarskola om sadan behovs med hansyn till fardvagens langd, 
trafikforhallanden, elevens funktionshinder eller nagon annan sarskild 
omstandighet. 

I Nynashamns kommun är det är barn- och utbildningsnamnden som ansvarar for 
samtliga skolskjutsar. Kommunen erbjuder skolskjuts for elever i forskoleklass, 
grundskolan och sarskolan. Det finns inget lagkrav aft erbjuda elevresor, men 
Nynashamns kommun har valt aft erbjuda gy-mnasielever SL-kort. Vidare erbjuder 
kommunen skjuts for sarskolebarn aven under by, vilket aven saknar lagstod och 
politiskt beslut. 

mom barn- och utbildningsforvaltningen finns en skolskjutssamordnare som 
ensam ansvarar for samtliga skolskjutsar. Det saknas dokumenterade rutiner for 
handlaggning av skolskjuts, vilket innebar aft hanteringen är personbunden. Detta 
är sarbart utifran att det inte finns nagon annan person som kan tacka upp for 
skolskjutssamordnaren vid franvaro. Centralt finns en ansvarig controller. 

Ratten till skolskjuts bedoms utifran avstandet mellan hemmet 
(folkbokforingsadress) och skolan i det upptagningsomrade som eleven tillhor i 
relation till vilken arskurs eleven gar i. Aven skolvagens trafiksakerhet vags in i 
bedomningen. Elever med vaxelvis boende har raft till skolskjuts under 
forutsattning aft bada vardnadshavarna är folkbokforda i kommunen, samt aft 
ovriga kriterier for skolskjuts foreligger. Kommunen är inte skyldig aft erbjuda 
skolskjuts till eller fran fritidshem. Ansokan om skolskjuts/elevresa sker per 
automatik om eleven uppfyller avstandskraven enligt kommunens 
skolskjutsreglemente. Om sarskilda skal finns for skolskjuts ska vardnadshavare for 
eleven ansoka om skolskjuts genom en blankett som finns pa kommunens hemsida. 
Ansaan lamnas till barn- och utbildningsforvaltningen som gor en individuell 
provning innan beslut fattas. Beslut om raft till ordinarie skolskjuts fattas av 
skolskjutssamordnaren utifran ovanstaende premisser. Beslut om avslag bereds av 
skolskjutssamordnaren, men signeras av skolchefen. 

Skolskjutsar utfOrs i forsta hand genom allmanna kommunikationsmedel. Fran 
arskurs fyra far alla skolskjutsberattigade elever SL-kort. I &riga fall erbjuds skjuts 
med skolbuss och taxi. Skolbussarna och taxi kors av en upphandlad entreprenad. 
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3.2. Fardijanst 
Ratten till fardtjanst regleras i Lagen om fardtjanst (1997:736). Lagen galler sarskilt 
anordnade transporter for personer med funktionshinder som har vasentliga 
svarigheter aft forflytta sig pa egen hand eller med kollektivtrafik. 

I Nynashamns kommun är det socialnamnden som ansvarar for aft kommunens 
uppgifter utfors i enlighet med lagen. Kommunen har valt aft ha landstinget som 
huvudman for fardtjanst, vilket innebar att kommunen endast utreder behovet om 
fardtjanst. Samtliga beslut fattas av landstinget. Kommunens fardtjanstresor Mrs 
av det genom landstinget upphandlade taxibolaget. 

Brukare som är i behov av fardtjanst kontaktar socialfi5rvaltningen vid kommunen 
och far en ansokningsblankett att fylla i av fardtjansthandlaggaren vid myndigheten 
for aldre och funktionshinder. När ansokan inkommit utreder 
fardtjansthandlaggare behovet om fardtjanst. For vane ansokan gOr handlaggaren 
en ny utredning huruvida behovet kvarstar eller har upphort. Handlaggarens 
utredning grundar sig pa den skriftliga ansokan, telefonkontakt med den sokande, 
lakarutlatande samt brukarens besok vid kommunen alternativt hembesok. Ibland 
begars ocksa ytterligare kompletteringar for att styrka funktionsnedsattningen. 
Ansokan om ledsagare kan goras ifall det finns behov av ledsagare under resan. 

For fardtjanst debiteras en avgift, som beslutats av landstingsfullmaktige, per vane 
paborjad 30 kilometersstracka. For fardtjanst galler hogkostnadsskydd, vilket 
innebar att den hogsta avgiften som far debiteras den resande är motsvarande en 
30-dagars biljett i den allmanna kollektivtrafiken. 

3.3. 	Riksfcirdijartst 
Ratten till riksfardtjanst regleras i lagen om riksfardtjanst (1997:735). Personer med 
funktionshinder som medfor aft resa inte kan genomforas till normala 
resekostnader kan ansoka om riksfardtjanst. For att bli beviljad riksfardtjanst kravs 
aft kriterierna om ledsagarare samt specialfordon är uppfyllda. 

Nynashamns kommun bade utreder och fattar beslut om riksfardtjanst. Ansokan 
om aft resa utanfor Stockholms lan lamnas in till socialfi5rvaltningen dar 
fardtjansthandlaggaren utreder behovet utifran gallande lagstiftning och fattar 
beslut. Under intervju framkommer att handlaggaren ofta tar hjalp av 
bistandshandlaggare for bedomning av ansokningar for att sakerstalla enhetlig 
bedomning. Ibland inhamtas lakarintyg, men det är inget krav. Riksfardtjanst kan 
beviljas for hela eller delar av resan. Bokning av resa Ors via Riksfardtjansten 
Sverige AB, som i sin tur lagger ut resorna ph olika trafikbolag som de har 
upphandlade avtal med. 

For beviljad riksfardtjanst debiteras en egenavgift, medan kommunen betalar den 
overskjutande kostnaden. Egenavgiften varierar mellan 73 kr och 755 kr och 
beraknas utifran Alder och antal kilometer. Exempelvis sa betalar en person Over 26 
'dr 275 kr per fardvag for en resa om 25 mil. Egenavgiften faststalls av staten och ska 
motsvara vad resan skulle ha kostat med allmanna kommunikationsmedel. 

December 2016 
Nynshamns kommun 
	

6 av 17 
PwC 



3.4. Turbundna resor 
Med turbundna resor avses resor till och fran daglig verksamhet, dagverksamhet, 
yard- och omsorgsboende, vaxelboende och korttidstillsyn. For at ha rail till 
turbunden resa hays et bistandsbeslut i vilket turbunden resa ingar. Bestallning 
och hantering av resa sker vid myndigheten for aldre och funktionshinder vid 
socialforvaltningen och skots av tva verksamhetskoordinatorer. Det finns en 
koordinator for aldreomsorg och en for funktionshinder. Resan utfors av den 
upphandlade entreprenaden. 

December 2016 
Nynashamns kommun 
	

7 av 17 
PwC 



4. GranskgaingsresuMat 

Styrrting och kontroll av kostnader  for 
samhallsbetalda resor 

4.1.1. 	Skolslcjuts (inkhisive elevresor) 
Kostnaderna fordelas pa fi5ljande olika kostnadsstallen: grundskola (inklusive 
forskoleklass), obligatorisk sarskola, gymnasieskola och gymnasiesarskola. Det är 
skolskjutssamordnaren som hanterar redovisningen av samtliga kostnader 
hanforliga till skolskjuts och aven mottagningsattesterar samtliga fakturor. 
Kontering sker i Proceedo. Vid mottagningsaftest sker avstamning av faktura mot 
avtal och bestallning. Efter att fakturan har mottagningsattesterats och konterats 
sker slutattest av skolchefen. Manatligen sker uppfoljning av kostnaderna. 

Budget baseras pa beraknad volym utifran de bestallningar som är aktuella vid 
budgettillfallet. Periodisering sker efter by. Det är skolchefen som har det yttersta 
budgetansvaret, men det under intervju framkommer aft det ãr 
skolskjutssamordnaren som rent praktiskt satter budget for aret. Ekonomerna 
analyserar det foreslagna budgetbeloppet mot tidigare ars utfall och elevprognoser 
och vid behov andras det foreslagna beloppet. 

I nedanstaende tabell redovisas de totala kostnaderna jamfort med budget avseende 
grundskola, obligatorisk sarskola, gymnasieskola och gymnasiesarskola aren 2012-
2015, samt perioden januari — juni 2016. 

Tabell 1: Kostnader for skolskjuts mot budget 

Ar Budget, tkr Kostnad, tkr 
Avvikelse mot 

budget, tkr 
2012 9 898 9 085 -813 

2013 9  664 9 743 79 
2014 10 233 9 743 -490 
2015 8 699 8 850 151 

2016 (jan-jun) 4 989 4 677 -312 

De totala kostnaderna for skolskjuts har minskat med nastan 1 mnkr sedan 2014. 
Forklaringar till det anges under intervju vara en generell nedgang av antalet barn, 
samt aft fler elever valjer en annan skola an dar de har sin grundplacering. Om resa 
inte kan genomforas med allmanna kommunikationsmedel har kommunen inte 
skyldighet aft erbjuda skolskjuts till elever som valjer en annan skola an den dar 
eleven har sin grundplacering. 

I foljande tabell redovisas kostnadsfordelningen mellan SL-kort och skolbuss/taxi 
under aren 2012-2015, samt perioden januari — juni 2016. 
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Tabell 2: Kostnadsfordelning av skolskjuts per SL-kort och buss/taxi 

Ar SL-kort, tkr Taxi, tkr Totalt, tkr 

2012 2 004 7 081 9 085 

2013 2 133 7610 9 743 

2014 2 368 7 376  9 744 
2015 2 323 6 527 8 850 

2016 (jan-jun) 1 501 3 176 4 677 

Av tabellen framgar att kostnadsfordelningen mellan SL-kort och buss/taxi varit 
relativt jamn under den granskade perioden. Kostnadsandelen for SL-kort har Rat 
en aning sedan 2014. 

4.1.2. 	Fordtjanst, riksfeirdtjanst och turbundna resor 
Kommunen hanterar inga kostnader for fardtjanst, eftersom de har valt att ha 
landstinget som är huvudman. Kostnaderna for riksffirdtjanst och turbundna resor 
fOrdelas pa samma konto (fardtjanst), men pa olika ansvarskoder. Redovisningen av 
kostnaderna for riksfardtjanst hanteras av controller pa socialforvaltningen. 
Turbundna resor konteras av en handlaggare och avstamning sker manatligen med 
ansvarig controller. Eventuella avvikelser dokumenteras direkt i ekonomisystemet. 

For resor med riksfardtjanst debiteras resenaren en egenavgift mellan 75  och 755 kr 
per fardvag baserat pa resenarens alder och antal kilometer. Personer under 25 ar 
betalar an lagre egenavgift an personer som är 26 fir och aldre. Den overskjutande 
delen av resan betalas av kommunen. For riksfardtjanst sker avstamning av faktura 
enbart genom kontroll av all resan är utford och all egenavgiften ãr korrekt. Detta 
sker genom inloggning i Riksfardtjanstens system. Priset är utifran de avtal som 
Riksfardtjansten Sverige AB har upphandlat med de olika trafikbolagen. Budget for 
riksfardtjanst satts utifran volym aret innan. Innan budgetberedning sker en 
avstamning mellan bestallare och utforare. 

I nedanstaende tabell redovisas de totala kostnaderna jamfOrt med budget avseende 
riksfardtjanst respektive turbundna resor i Nynashamns kommun for aren 2012-
2015, samt perioden januari — juni 2016. 

Tabell 3: Totala kostnader for riksfard6finst 

Avvikelse mot 
Ar 	 Budget, tkr 	Kostnad, tkr 	budget, tkr 

2012 	 150 	 146 	 -4 

2013 	 160 	 139 	 -21 

2014 	 160 	 94 	 -66 

2015 	 100 	 119 	 19 

2016 (jan-sep) 	90 	 87 	 - 
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For turbundna resor sker fakturering manadsvis utifran avtalade fasta priser per 
korslinga i form av en samlingsfaktura per avropande bestallare/enhet. Kontroll av 
faktura sker genom avstamning med utforarsidan for att sakerstalla att resan blivit 
utford och att brukaren varit hos utforaren. Stora volymfOrandringar fobs upp av 
verksamhetskordinatorerna. Budget baseras pa aktuella volymer. InfOr 
budgetberedning Ors uppfoljning av aktuella korslingor tillsammans med utforare 
vid bestallarenheten. 

Tabell 4: Totala kostnader for turbundna resor 

Ar Budget, tkr Kostnad, tkr 
Avvikelse mot 

budget, tkr 
2012 2 500 2 342 -158 

2013 2 400 2 752 350 

2014 2 613 2 881 268 

2015 2 874 2 611 -263 

2016 (jan-sep) 2 048 1 734 -314 

Kontroller 
mom ramen for granskningen har en kartlaggning skett utav vilka kontroller av 
kostnader, budgetering och redovisning det finns avseende samhallsbetalda resor. I 
bifogade bilagor (1-3) redogors for vilka kontroller som finns avseende skolskjuts, 
riksfardtjanst samt turbundna resor. Av bilagorna framgar aven vem som gor 
kontrollen, om dualitet (tvahandsprincipen) tillampas, samt om kontrollen 
dokumenteras. 

4.2. Avtal for samhallsbetalda resor 
For riksfardtjanst har kommunen inget eget avtal, utan bokning av resa sker Ors 
via Riksfardtjansten Sverige AB som i sin tur lagger ut resorna pa olika trafikbolag 
som de har upphandlade avtal med. Avtal for skolskjuts, turbundna resor och 
fardtjanst beskrivs nedan. 

4.2.1. 	Taxi- och bussbolaget 

Skolskj tits 
Barn- och utbildningsnamnden har sedan 2011-08-01 ett upphandlat avtal med 
taxi- och bussbolaget avseende skol- och sarskoleskjutsar. Avtalet stracker sig Over 
en femarsperiod med mojlighet till tva ars forlangning. Avtalet har fi5rlangts en gang 
och avtalsperioden stracker sig till och med 2017-07-30. Under intervju 
framkommer att namnden ska upphandla ett nytt avtal. 

Enligt avtalsvillkoren utgar ersattning per elev per dag. Kommunen betalar samma 
pris fOr elever oavsett om de aker en resa eller tur och retur. Betalning sker 30 dagar 
efter godkant utforande och fakturans ankomstdatum. Avtalet gar skillnad pa tva 
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Pris 

150,50 kr 

170,50 kr 

150,50 kr 

170,50 kr 

300,00 kr 

olika priser utifran elevkategori, huruvida eleven är rullstolsbunden eller inte. I 
tabellen nedan redovisas avtalat pris per elevkategori. 

Tabell 5: Pris per elevkategori 

Elevkategori 

Grundskoleelev 

Grundskoleelev med rullstol 

Sarskoleeley 

Sarskoleelev med rullstol 

Medresenar 

Infor vane lasarsstart gör skolskjutssamordnaren en bestallning av skol- och 
sarskoleskjuts baserat pa antal barn och var de bor. Forandringar justeras lopande 
under aret. Det är entreprenoren som utifran bestallningsvolym Egger upp 
korturerna och aven ansvarar for aft se till att samtliga elever far den skolskjuts som 
de är berattigade. Under intervju framkommer att ansvaret tidigare fanns hos 
kommunen och att skolskjutssamordnaren da lade upp skolskjutsturerna. Infor 
pagaende upphandling är detta ater ell krav i forfragningsunderlaget. 
Skolskjutssamordnaren bedomer det i dagslaget som en nackdel att hon inte vet 
vem som 'Aker med vilken buss etc. Aven prisvillkoren ska omforhandlas. 

Turbundna resor 
Nynashamns kommun har sedan hosten 2014 ett upphandlat ramavtal med taxi-
och bussbolaget som omfattar persontransporttjanster, det vill saga turbundna 
resor. Avtalsperioden galler fran och med 2014-11-15 till 2016-07-31, med mojlighet 
till tva fOrlangningsoptioner. Den forsta loper till och med 2017-07-31 och den 
andra loper till och med 2018-11-15. 

Upphandlingen är gjord utifran tidigare volymer och bestallning och leverans sker 
utifran de bestallningar som framgar av forfragningsunderlaget. Forandringar 
under avtalstiden informeras lopande. I enlighet med avtalet sker fakturering till 
fasta priser per definierade korslingor manadsvis i efterskoft. Daruti5ver faktureras 
eventuella tillkommande resor eller forandringar i enlighet med overenskomna 
priser. For turer som avbokas efter klockan 17 dagen innan resa har entreprenoren 
raft aft ta ut en ersattning. 

Kommunen har i avtalet stalk krav pa tio godkanda chaufforer for utforande av 
turbundna resor. 

4.2.2. 	Taxibolaget 
Nynashamns kommun har genom kollektivtrafiklagen och fardtjanstlagen overlatit 
fardtjanstansvaret pa landstinget. Stockholmskommunerna har sedan 1990-talet en 
principoverenskommelse som innebar att kommunerna samverkar via 
Kommunforbundet Stockholms Ian (KSL), genom vilka avtalen tecknas och 
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hanteras mot Stockholms lans landsting (SLL). Genom Overlatelsen flyttas helheten, 
det viii saga R5rvaltning, tillstand, drift, uppfoljning och ekonomi over till SLL. 

SLL genom Trafiknamnden har ett upphandlat ramavtal med ett taxibolag till vilket 
Nynashamns kommun är avtalspart. Ramavtalet omfattar fardtjanstresor och 
sjukresor med fardtjansttaxi. Avtalsperioden galler fran 2016-01-13 till 2018-03-31, 
med mojlighet till forlangning om totalt tva hr. 

4.3. Uppfoljning av avtal och kvalitet 

Skolskjuts 
I avtalet med taxi- och bussbolaget avseende skol- och sarskoleskjuts anges 
ingenting am uppffiljning. Enligt avtalet ska parterna hEa varandra informerade 
am forhallanden som i nagot avseende kan paverka vad som har avtalats. Under 
intervju framkommer at skolskjutssamordnaren har en lopande dialog med 
entreprenoren och att de hanterar handelser da de intraffar, vilket anges fungera 
valdigt bra. Klagornal och andra incidenter foljs upp lopande och 
skolskjutssamordnaren deltar aven en gang per ar vid personalmote has 
entrepreni5ren. Vidare framkommer under intervju att skolskjutssamordnaren 
genomfor kvalitetskontroller genom att slumprnassigt aka med ph skolskjutsturer. 
Varje tur har ett krav am maximalt tre chaufforer. Med hjalp av en vagnpark am 
fern stycken bilar gors aven stickprovskontroller av lampor, blinkers och 
mobilanvandning. Namnden har inte genomfort brukarundersokning for at mata 
kundnojdhet. 

Turbundna resor 
Enligt ramavtalet med taxi- och bussbolaget som avser turbundna resor anges at 
kommunen ansvarar for tillsyn, uppfoljning och utvardering av levererad tjanst. 
Kommunen ansvarar aven for utvardering av levererad tjanst. Kvalitetskontroller 
kan goras genom exempelvis regelbundna verksamhetsuppfoljningar och 
redovisning av forekomst av avvikelser. Kommunen har aven raft att erhalla 
statistik och rapporter ur entreprenorens verksamhet. 

Uppfoljning av avtalet sker en gang per hr. Vi har erhallit minnesanteckningar och 
protokoll fran uppfoljningsmoten mellan kommunen och entreprenoren. Vid 
uppfoljning Ors bland annat genomgang av avtalspunkter som beror pris och 
korslingor. I avtalet finns ett krav ph tio godkanda chaufforer. Nar det kommer 
vikarier under sommaren sa kravs det underlag for samtliga. Under intervju anges 
at entreprenoren dr duktig pa aft inkomma med underlag for nya chaufforer och 
avtalsparterna uppges ha en fungerande lopande dialog. Kommunen har inte 
genomfort brukarundersokning for at mata kundnojdhet. 

Fardtjanst 
Sam anges i avsnitt 4.2.2. är det Trafiknamnden vid SLL som ager avtalet och 
darmed aven fragan am uppfoljning samt kvalitet av utford fardtjanst som 
tillhandahalls av taxibolaget. Enligt uppgift fran SLL har Nynashamns kommun 
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inget formellt eller praktiskt uppfoljningsansvar. Uppfoljning är en del av det 
lopande ordinarie arbetet Mom landstinget. Vidare anges aft de dagligen genomfOr 
stickprov av ett antal resenarer for att mata kundnojdheten. De foljer inte sarskilt 
upp kvaliteten och nojdheten bland brukare i enskilda kommuner. 

I avtalet mellan kommunen och landstinget om overlatelse av fardtjanstresor anges 
att kvalitet är en mycket viktigt fraga och av avtalet framgar eft antal kvalitetskrav. 
KSL ska poangtera vikten av god kvalitet for landstinget, det viii saga forankra 
kvalitetskrav i de upphandlingar som gors med entreprenoren, samt att 
kommunerna ska uppmuntra sina resenarer aft framfora eventuella klagomal till 
Fardtjansten. 

Vid intervju framkommer aft klagomal avseende utford fardtjanst kommer till 
kommunen och fardtjansthandlaggaren. Handlaggaren uttrycker att det är oklart 
vart hon ska vanda sig med den mangd klagomal som inkommer. Vi har erhallit en 
sammanstallning over inkomna ldagomal. Merparten av klagomalen är av sadan 
allvarlig karaktar aft de utgor grund for direkt uppsagning av avtalet med 
taxibolaget, enligt var uppfattning. Dock har klagomalen inte rapporterats vidare, 
detta eftersom kommunen inte haft koll pa vem som varit avtalsagare. 
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5. 	ReuisicHell bedomnirrag 

Avskininir_ 

Kontrollmal 
	

Bedomning och kommentar 

Det finns en tydlig 
ansvarsfordelning mellan berorda 
namnder kring styrning och 
uppfoljning av samhallsbetalda 
resor. 

Berorda namnder har en god 
styrning och kontroll av 
kostnaderna for samhallsbetalda 
resor inklusive budgetering och 
redovisning. 

Uppfyllt 
Det finns en tydlig ansvarsfordelning mellan 
socialnamnden och barn- och 
utbildningsnamnden kring styrning av 
samhallsbetalda resor. Beslut fattas i enlighet 
med delegationsordning. 

Hantering och handlaggning genomfors av 
skolskjutssamordnare, en handlaggare for 
fardtjanst och riksfardtjanst, samt tva 
verksamhetskordinatorer Mom aldreomsorg 
och funktionshinder som ansvarar for 
turbundna resor. Berorda namnder saknar 
dokumenterade rutiner for hantering och 
handlaggning av samhallsbetalda resor, vilket 
gör hanteringen personbunden och sarbar. 

Delvis uppfyllt 
Kommunen hanterar inga kostnader for 
fardtjanst. Kostnader for &riga 
samhallsbetalda resor hanteras och redovisas 
av respektive handlaggare. Det sker ingen 
lopande dialog med ansvariga controllers. Vid 
attestering sker kontroll av faktura mot 
bestallning eller genom avstamning med 
utfOrare pa bestallarenheten for att sakerstalla 
att resan utfOrts. Manadsavstamningar sker av 
ansvariga controllers. Genomforda kontroller 
dokumenteras endast i vissa fall i 
ekonomisystemet. 

Budget for skolskjuts och turbundna resor 
baseras pa beraknad volym utifran de 
bestallningar som är aktuella vid 
budgettillfallet. Riksfardtjanst budgeteras pa 
foregaende ars volym. 
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Beri5rda namnder har sakerstallt 
alt det finns andamalsenliga avtal 
upphandlade for alt tillgodose 
behovet av resor. 

Delvis uppfyllt 
For skolskjuts och turbundna resor anvander 
sig berorda namnder sig av samma 
upphandlade entreprenor, men villkoren 
regleras genom olika avtal. Det pagar en ny 
upphandling av skolskjuts. Barn- och 
utbildningsnamnden är nojda med 
entreprenoren, men villkoren i nuvarande avtal 
är inte andamalsenliga bl.a. vad galler 
planering av korslingor. 

Resor med riksfardtjanst tillhandahalls av 
Riksfardtjansten Sverige AB och genom de 
upphandlade entreprenoren. Fardtjanst har 
overlatits pa landstinget och genom 
Trafiknamnden finns ett upphandlat ramavtal. 

Det sker en li5pande uppfi5ljning av Delvis uppfyllt 
avtalen for samhallsbetalda resor 	Avtalet for skolskjuts foljs upp lopande genom 
bl.a. med avseende pa fakturerade dialog med entreprenoren och handelser och 
resor. 	 klagomM hanteras da de intraffar. Kontroll av 

faktura och bestallning mot avtal sker varje 
manad. 

Avtalet fi5r turbundna resor fobs upp en gang 
arligen tillsammans med entreprenoren. Da 
sker avstamning av bl.a. avtalsvillkor, pris och 
korslingor. Volymforandringar fobs upp 
manatligen. 

Ansvarig namnd sakerstaller alt 
kvaliteten pa det tjanster som de 
externa entreprenorerna utfor at 
brukarna efterlever gallande avtal. 

Delvis uppfyllt 
Barn-och utbildningsnamnden gOr 
kvalitetskontroller genom bl.a. slumpmassiga 
resor av skolskjutsturer, kontroll av lampor, 
blinkers och mobilanvandning i tjanst. 

Socialnamnden foljer upp turbundna resor en 
gang arligen tillsammans med entreprenoren. 
Da sker genomgang av avtal och ki5rslingor. 
Det finns ett krav pa tio godkanda chauffi5rer. 
Vi har inhamtat motesprotokoll och 
sammanstallning av kravprofiler for respektive 
chauffor. 

Socialnamnden har inget uppfoljningsansvar 
avseende fardtjanstavtalet. Det framkommer 
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att det finns ett missnoje hos brukarna och vi 
har erhallit en sammanstallning over inkomna 
klagomal avseende utffird resa av fardtjanst. 
Enligt var uppfattning ãr merparten av 
klagomalen av sadan allvarlig karaktar att de 
utgor grund for direkt uppsagning av avtalet 
med taxibolaget. KlagomMen har inte 
rapporterats vidare, detta eftersom kommunen 
inte haft koll pa vem som varit avtalsagare. 

Ingendera namnd genomfi5r 
brukarundersokningar for att efterfraga 
feedback eller mata kundnojdhet. 

5.2. Svar pet revisionsfr agan 
Granskningen syftar till att besvara foljande revisionsfraga: 

Har socialnamnden och barn- och utbildning sneimnden en tillreicklig styrning och 
kontroll av samhallsbetalda resor? 

Efter genomfOrd granskning gor vi bedomningen att socialnamnden och barn- och 
utbildningsnamnden inte i alla delar har en tillracklig styrning och kontroll av 
samhallsbetalda resor. 

Bedomningen baseras pa all det finns en tydlig ansvarsfordelning mellan berorda 
namnder kring styrning av samhallsbetalda resor och att beslut fattas i enlighet med 
delegationsordning. Daremot saknas dokui-nenterade rutiner for hanteringen, vilket 
gOr handlaggningen personbunden och sarbar till foljd av att det saknas ersattare 
vid handlaggares franfalle. Redovisning, kontroll och uppfoljning av kostnader 
hanteras av berorda handlaggare. Manadsavstamningar sker av ansvariga 
controllers. Genomforda kontroller dokumenteras endast i vissa fall i 
ekonomisystemet. Det finns upphandlade avtal for resor av skolskjuts och 
turbundna resor. Villkoren i avtalet for skolskjuts är inte fullt ut andamalsenliga och 
en ny upphandling pagan Avtalet fi5r fardtjanst som tillhandahalls av landstinget 
upplevs inte fungera. Det rader aven en oklarhet om vart kommunen ska vanda sig 
med inkomna klagomM som avser utford fardtjanst. 

5.3. Rekommendationer 
Efter genomford granskning lamnas berorda namnder med fOljande 
rekommendationer: 

• Alt dokumentera rutinerna for hantering och handlaggning av 
samhallsbetalda resor for att minska sarbarheten och den personbundna 
hanteringen. 
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• Tydliggora vilka kontroller som ska go.ras avseende samhallsbetalda 
resor och sakerstalla att dessa dokumenteras. 

• Mt utarbeta, dokumentera och infora rutiner for mottagande av 
klagomal avseende fardtjanst samt rutiner for ett strukturerat arbete 
med hterkoppling och uppfoljning av dessa tillsammans med KSL. 

• Att utifran inkomna ldagomal avseende kvaliteten ph utford fardtjanst 
tjanster se Over avtalet tillsammans med KSL. 

2016-12-05 

Richard Vahul 
	

Anders Htigg 
Projektledare 
	

Uppdragsansvarig 
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