
  
 

 
 

Bilpolicy inom Norra Västmanlands 
Samordningsförbund 

Syfte 
Bilpolicyns syfte är att reglera bilinnehav, rutiner och användande av tjänstebilar inom Norra 
Västmanlands Samordningsförbund. Bilpolicyn är upprättad enligt regler och 
rekommendationer från Skatteverket och kan ändras av förbundet om ny lagstiftning eller 
annan omständighet som av förbundet bedöms göra det nödvändigt. 
 
För förbundssamordnare som är anställd i förbundet och som behöver bil i tjänsten ska 
förbundet tillhandahålla bil. Rutinen nedan med tjänstebil med bruttolöneavdrag (benämnd 
förmånsbilen) innebär en möjlighet för anställda inom Norra Västmanlands 
Samordningsförbund att erhålla bil på ett smidigt och effektivt sätt. Ur organisationens 
synvinkel ska förmånsbilen vara kostnadsneutral i förhållande till om den anställde tagit ut 
lön och kört privat bil i tjänsten.  
 
Ansvar 
Eventuella ändringar i policyn beslutas av styrelsen för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund. Ansvarig för denna policy är ordförande.   
 
Administration av tjänstebilar 
För administration och ekonomisk redovisning av samordningsförbundets bilar har Norra 
Västmanlands Samordningsförbund ett avtal med Fagersta kommun, Norra Västmanlands 
Ekonomiförvaltning samt Västmanland-Dalarna löneförvaltning.  
 
Samordningsförbundets kontokort 
Vid service och reparationer ska kortet uppvisas till verkstaden så fakturerar de kostnaden 
till Norra Västmanlands Samordningsförbund. Kortet ska också alltid användas för att betala 
t ex tvätt, spolarvätska, glödlampor och andra utgifter för bilen. Dock bekostar inte kortet 
kostnader för drivmedel. Samordningsförbundets kontokort kan enbart användas till den 
aktuella tjänstebilen.  

Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Norbergsvägen 21 
737 80 Fagersta 
Mobil: 0736-498 499  
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Anskaffning av förmånsbil 
Anskaffning av förmånsbil ska ske på följande sätt: 

1. Den anställde inhämtar bilofferter från aktuell bilhandlare i enlighet med gällande bilpolicy. Offerten 
ska innehålla uppgifter om bruttopris och nettopris på såväl bil som eventuell extrautrustning.  

2. Den anställde använder bruttolöneavdrags kalkyl och beräknar sitt bruttolöneavdrag. 
Bruttolöneavdraget innebär att din månadslön före skatteavdrag sänks med motsvarande belopp. 
Bruttolöneavdraget kommer inte att påverka beräkningen av semesterersättning, övertidsersättning 
m m. För att inte urholka den grundläggande tjänstepensionen påverkas inte heller den 
pensionsmedförande lönen av det månatliga bruttolöneavdraget.  
Däremot påverkas en eventuell förstärkt föräldrapenning av bruttolöneavdraget. 

3. Den anställde fyller i blanketten ”Avtal om förmånsbil”. Avtalet är utformat så att det gäller så länge 
medarbetaren disponerar en viss bil och upphör att gälla då alla mellanhavanden avseende bilen är 
reglerade. Vid byte av bil ska därför ett nytt avtal om förmånsbil alltid upprättas. 

4. Den anställde lämnar en biloffert, förkalkylen och ”Avtal om förmånsbil” till styrelseordförande och 
vice ordförande för attest. 

5. Styrelseordförande och vice ordförande godkänner och skriver på i egenskap av 
firmatecknare/fullmaktshavare. 

6. Sedan handlingarna undertecknats av firmatecknare/fullmaktshavare sänds samtliga handlingar 
(förarkalkylen, bilofferten och bilbeställningen) till diariet och till verkställande tjänsteman.  

7. Verkställande tjänsteman kontaktar bilfirman och beställer bilen. 

8. Bilen levereras till den anställde.  

9. Bilfirman sänder fakturan till Norra Västmanlands Samordningsförbund som kontrollerar att den 
stämmer med beställningen. 

10. Norra Västmanlands Samordningsförbund sänder dokumentet ”Bekräftelse startat objekt” och 
uppgift om bruttolöneavdrag till löneadministratören. ”Bekräftelse av startat objekt” innehåller 
information som föraruppgifter, bilmärke och modell, förmånsvärde, preliminärt bruttolöneavdrag 
m m, d v s sådana data som behövs för att göra löneavdrag och upprätta inkomstuppgifter till  
skattemyndigheten. 

 
Beskattning förmånsbil 
I förmånsvärdet för bilen ingår inte kostnader för drivmedel.  
Av två möjliga regler har Norra Västmanlands Samordningsförbund valt att tillämpa 
huvudregeln där den anställde betalar drivmedlet och erhåller drivmedelsersättning för 
tjänstekörningen med f n 9,50/6,50 kronor per tjänstemil, varav 9,50/6,50 kronor f n är 
skattefria (Bensin/Diesel). 
 
Förmånsvärde 
En förmånsbil som disponeras med bruttolöneavdrag ger upphov till ett förmånsvärde enligt 
Skatteverkets regler. Vid beräkning av förmånsvärdet ska till nybilspriset läggas anskaffnings-
kostnaden för all extrautrustning, d v s anskaffningskostnaden för utrustning som inte ingår i 
det nybilspris som har fastställts av Skatteverket. 
 



Enligt Skatteverkets bestämmelser förmånsbeskattas förmånsbilar månadsvis. Har en 
anställd haft förmånsbil en enda dag i en månad beräknas förmånen för hela den 
kalendermånaden. Skatteverkets kalkyl för förmånsvärde finns på www.skatteverket.se .  
 
Reducering av förmånsvärde 
Reducering av förmånsvärdet kan ske om körningen i tjänsten uppgår till mer än 3 000 
mil/år. Förmånsvärdet sätts då ned till 75 %. Förväntas körsträckan uppgå till mer än 3 000 
mil/kalenderår ska det anmälas till Norra Västmanlands Samordningsförbund senast den 30 
september. Körjournal med specifikation måste kunna presenteras. Norra Västmanlands 
Samordningsförbund rapporterar eventuell nedsättning till lönekontoret som reducerar 
detta på november- och decemberlönen. 
 
Privat användning av förmånsbil 
Den anställde använder bilen i tjänst och för privatkörning. Bilen får i första hand användas 
av den anställdes familjemedlemmar och det är alltid den anställde som är ansvarig för bilen 
i alla lägen gentemot Norra Västmanlands Samordningsförbund. 
 
Motorvägs- och färjeavgifter samt avgift för biltullar, vid privat körning, betalas av den 
anställde. 
 
Bilen får inte användas för tävlingsändamål eller på tävlingsbana. Den får inte vidare uthyras. 
 
Frånvaro 
Norra Västmanlands Samordningsförbund förbehåller sig rätten att ompröva innehavet av 
förmånsbil vid längre tids sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet eller av annan 
omständighet som har betydelse för att ha förmånsbil. Beslut fattas styrelsen i samråd med 
operativt ansvarig. 
Vid anställningens upphörande bortfaller automatiskt rätten till förmånsbil. Samma sak 
gäller vid betald uppsägningstid utan tjänstgöringsplikt. 
 
Avveckling av bil 
Leasingavtalet tecknas på 36 månader, men föraren äger rätt att avsluta kontraktet när man 
så önskar. Därefter sker försäljning av bilen. Avveckling sker i samråd med det företag som 
Norra Västmanlands Samordningsförbund leasar bilen av. 
 
Vid avveckling av förmånsbilen ska den anställde själv se till att en värdering görs och att ett 
testprotokoll med tillhörande inköpsoffert tas fram. Detta ska i första hand ske hos 
auktoriserad återförsäljare av det aktuella bilmärket och bör göras cirka 14 dagar före 
avtalstidens slut eller leverans av den nya bilen om det handlar om ett bilbyte.  
 
Servicebok, extranycklar samt den extra utrustning som fanns med vid förmånsbilens 
anskaffande ska medfölja bilen vid avveckling. 
 
Observera att endast innehavaren av förmånsbilen kan köpa ut sin bil, den kan alltså inte 
köpas av annan inom Norra Västmanlands Samordningsförbund. 
 

http://www.skatteverket.se/


I de fall den anställde inte avser att fortsätta med förmånsbil bör man beakta att om en 
anställd haft förmånsbil en enda dag i en månad beräknas förmånen enligt Skatteverkets 
bestämmelser för hela den kalendermånaden. 
 
 
 
 
 
Denna bilpolicy är antagen av styrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund den 
______________________ och styrks med protokollsutdrag. 
 
 


