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Riktlinje för förmånsbil i Nybro kommun 
  

Vid bilkörning i tjänsten skall Nybro kommuns Policy för tjänstefordon i Nybro kommun, Riktlinjer 

för tjänstefordon i Nybro kommun samt Rutin – Nyttjande av Nybro kommuns fordon följas. 

1. I normalfallet skall förmånsbil inte förekomma i Nybro kommun, då det i de flesta fall innebär 

ett, ur arbetsgivarens perspektiv, ineffektivt användande av fordonet. Om mycket goda skäl 

finns kan i enstaka speciella undantagsfall förmånsbil beviljas. Detta beviljas i så fall av 

kommunchef och personalchef i samråd. 

2. Om förmånsbil beviljas skall följande regler gälla: 

a. Körjournal skall föras över tjänstemil och rapporteras i månadstidsrapport varvid 

ersättning enligt skatteverkets regler för drivmedel utbetalas. Resor mellan bostad och 

arbetsplats är arbetsresor och betalas sålunda privat. 

b. Drivmedelskort tillhandahålls inte av arbetsgivaren. 

c. Alla normala löpande kostnader ska belasta bilen och betalas av arbetsgivaren. Dit hör 

service/underhåll, reparationer, däck, fordonsskatt, försäkringar, biltvätt och normala 

korttidsparkeringar (inte långtidshyrd p-plats vid bostaden eller långtidshyrd p-plats 

under semesterfrånvaro). 

d. Eventuella p-böter ska betalas av medarbetaren omedelbart, även om de överklagas. 

Om betalning inte sker i tid ska ev. inkasso- och administrationskostnader faktureras 

medarbetaren tillsammans med bötesbeloppet. Blir föraren dömd för rattfylleri eller 

rattonykterhet ska medarbetare ersätta företaget för åsamkad skada. 

e. Om förmånsvärdet skall justeras ner, exempelvis pga begränsning av privat 

användning, så skall ansökan till Skatteverket göras av medarbetarens chef och 

meddelas personalavdelningen. Ansökan skall göras årligen. 

 

Tjänstebil används i dagligt tal som ett samlingsbegrepp för alla bilar som erbjuds 

anställda i jobbet. Skattemässigt skiljer man dock mellan begreppen tjänstebil och 

förmånsbil. 

En tjänstebil är avsedd att enbart användas i tjänsten. Privat körning är begränsad till 

maximalt tio mil vid högst tio tillfällen per år. Ifall du kör mer än så riskerar du att bli 

straffbeskattad. Skatteverket kan be dig bevisa att du endast använder bilen i tjänsten. 

Därför är det viktigt att föra noggrann körjournal. Observera att resor till och från arbetet 

normalt räknas som privata resor. 

En förmånsbil är en tjänstebil som används privat. Då ska den anställde personen betala 

skatt. Hur hög skatten blir beror på bilens förmånsvärde. Det bestäms av Skatteverket 

årligen för varje enskild tjänstebilsmodell. Tillval som exempelvis dragkrok och 

ljudanläggning höjer förmånsvärdet. 


