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Riktlinjer för användandet av kommunens tjänste-/leasingbilar 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet ”Riktlinjer för användandet av kommunens 
tjänstebilar” vid sammanträde 2018-09-24. Ärendet återremitterades med begäran om 
förtydligande avseende skatteverkets bestämmelser och begreppen tjänstebilar/leasingbilar. 
Skatteverkets bestämmelser avseende användandet av tjänstebilar utifrån begreppen 
förmånsbeskattning och arbetsgivaravgifter är redovisade i tjänsteskrivelsen. Vidare är 
definitionerna av begreppen tjänstebilar och leasingbilar inlagda i tjänsteskrivelsen och i 
riktlinjerna. Kommunens tjänste-/leasingbilar får endast användas för tjänsteuppdrag och 
således inte för resor som faller utanför uppdraget.  
 
I samband med jour och beredskap kan tjänste-/leasingbil efter särskild överenskommelse 
med arbetsgivaren kunna medtas till bostads -/vistelseadressen; 
 om detta uppenbart förbättrar insatstiden för utryckningar eller 
 om förhöjt beredskapsläge för extraordinära händelser föreligger. 
 
I samband med tjänsteresa kan undantag medges i vissa fall, som t.ex. 
 om tjänsteförrättning skall uträttas närmast påföljande dag och förrättningsorten är 

belägen på sådant håll från bostaden att undantaget uppenbarligen minskar restiden eller 
 om tjänsteresa från bostaden måste påbörjas före kl. 07.00 och/eller avslutas efter kl. 

22.00.  
 
Vid sådana tillfällen, enligt ovan, får den anställde köra bilen privat, högst 100 mil per år 
och maximalt vid 10 tillfällen per år. 
Detta kallas även att använda bilen i ringa omfattning. Den anställda ska med hjälp av en 
körjournal tydligt visa att hen inte har kört privat mer än så. 
Du som arbetsgivare ska i dessa fall inte betala arbetsgivaravgifter eller göra 
skatteavdrag på förmånen. 

 
I samband med dylika beviljade undantag, då tjänste-/leasingbil medtas till bostad eller 
annan vistelseort, får fordonet inte brukas för privata ändamål. 
 
Kommunens tjänste-/leasingbilar skall vara försedda med körjournaler i enlighet med av 
arbetsgivaren tillhandahållen mall. 
 
Riktlinjerna lämnas efter revidering utifrån kommunstyrelsens beslut, som förslag till 
kommunstyrelsen för fastställande. 

 
 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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Bilaga 1: 
 
Från RSV hemsida 

 
Bilförmån 
Det räknas som en förmån när en anställd får använda sin arbetsgivares bil privat. 
Förmånen är oftast skattepliktig för den anställda. Du som arbetsgivare ska betala 
arbetsgivaravgifter och i de flesta fall även göra skatteavdrag på förmånens värde.  
Exempel på privata resor är till och från arbetet, förskola och skola. 
 
Det innebär att 
Skatterättsligt innebär ett medgivande att använda tjänstebil för privat bruk alltid en 
beskattningsbar förmån, som t.ex. 
 om arbetstagare medges använda tjänstebil för resor till och från arbetet, även om 

tjänstgöringen inkluderar flera arbetspass med resor mellan arbetspassen eller 
 om arbetstagare medges åka hem till bostaden eller annan plats med tjänstebil, för att 

där inta lunch eller kaffe under arbetsfri rast, så är detta att anse som en löneförmån och 
inte som en resa i tjänsten. 

 
Skatteverkets bestämmelser 
Att använda tjänstebil privat beskattas inte för en anställd om följande två punkter är 
uppfyllda: 
 Den anställda kör bilen privat högst 100 mil per år. 
 Den anställda kör bilen privat vid högst 10 tillfällen per år. 
 
Detta kallas även att använda bilen i ringa omfattning. Den anställda kan med hjälp av en 
körjournal tydligt visa att hen inte har kört privat mer än så. 
Du som arbetsgivare ska i dessa fall inte betala arbetsgivaravgifter eller göra 
skatteavdrag på förmånen. 
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