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Sammanfattning 
Efter revisorernas granskning av Sbffs hantering av förmånsbilar konstaterades att 
det saknades dokumenterade riktlinjer för området. En omvärldsbevakning hur andra 
räddningstjänster hanterar förmånsbilar/beredskapsbilar har genomförts. Ett förslag 
till policy för förmånsbilar har därför arbetats fram, där både riktlinjer och 
beslutsprocesser beskrivs. 
 
Ärendets beredning 
Förslaget till policy har framarbetats av ekonomichef Lena Larsen på uppdrag av 
brandchef Lars-Göran Uddholm. På direktionens möte 2018-03-16, § 24 
återremitterades ärendet med ett uppdrag till förvaltningen att genomföra en 
omvärldsbevakning avseende hur andra räddningstjänstorganisationer hanterar 
förmånsbilar/beredskapsbilar. Denna analys har genomförts och redovisas muntligt 
på direktionssammanträdet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Policy för förmånsbilar 

 
Förslag till beslut 

 
1. Direktionen fastställer föreslagen policy för förmånsbilar 
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Allmänt 
Syftet med denna policy är att reglera beslutsordning, ansvarsfördelning och villkor gällande 

bilförmån i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff). Policyn anvisar även villkor för hur 

förmånsbilen ska beviljas, användas och avvecklas. 

Ur ett miljöperspektiv, är avsikten att denna policy ska verka i linje med Sbff:s miljömål och 

miljöpolicy. 

Föraren ansvarar för att bilen, som denna disponerar, används enligt gällande villkor, 

underhålls enligt fabrikantens anvisningar, vårdas och framförs på ett trafiksäkert, 

ansvarsfullt och föredömligt sätt. 

Sbff kan erbjuda tjänstemän som innehar strategiska funktioner förmånsbil. Förmånsbilen är 

en löneförmån och får användas av innehavaren för privat bruk.  

Bilens inköpspris efter eventuella rabatter inklusive tillbehör och moms får uppgå till 

maximalt 7,5 prisbasbelopp. Utöver detta får högst ett prisbasbelopp utgöra en extra kostnad 

för att förbättra bilens köregenskaper och säkerhet då det gäller utryckningsregistrerade 

fordon. Larm, vinterdäck, handsfree samt alkolås skall betraktas som standardutrustning och 

kostnader för dessa får därför överstiga angivet prisbasbelopp. 

Övriga tillbehör som inköps efter bilens anskaffningsvärde betalas av förmånstagaren. 

Kostnader 
Sbff betalar kostnaden för bil och extrautrustning enligt ovan, samt kostnad för normal 

service, underhåll och reparationer, skatt, försäkring, besiktningsavgift, byte av däck vi 

slitage och liknande driftskostnader för förmånsbilen. Arbetsgivaren tillhandahåller även 

tankkort för drivmedel och eventuella inköp som olja, torkarblad, glödlampor och dylikt som 

direkt förknippat med förmånsbilens drift. 

Sbff betalar trängselskatt, väg-, färje-, parkerings- eller liknade kostnader när resan sker i 

tjänsten. 
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Sid 2 
Vård och underhåll 
Arbetstagaren svarar för att bilen hålls ren och proper, är i trafiksäkert skick, 

kontrollbesiktigas enligt gällande bestämmelser samt i övrigt sköts enligt billeverantörens 

föreskrifter. 

Böter 
Sbff svarar inte för någon form av böter, avgifter eller liknande kostnader som uppkommer 

genom förarens åsidosättande av lagar, förordningar eller andra regler. Alla sådana kostnader 

skall betalas av arbetstagaren. 

Försäkringar 
Förmånsbilarna är försäkrade av Sbff. Eventuell självrisk vid skada skall bekostas av 

arbetsgivaren. Om innehavaren själv varit oaktsam och därigenom orsakat skadan skall denne 

bekosta självrisken. 

Disponering av bilen 
Arbetstagarens familj (make/maka/sambo samt egna och makes/makas/sambos barn, boende 

hos arbetstagaren) har rätt att disponera förmånsbilen. 

Uppsägning 
Då anställningen upphör, eller vid byte till annan anställning som inte är förenad med rätt till 

förmånsbil, upphör förmånsbilsavtalet automatiskt. 

Arbetstagaren erbjuds möjlighet att köpa förmånsbilen till av extern part bedömt 

marknadsvärde. 

Förmånsbeskattning 
Förmånsbilens förmånsvärde uppges på kontrolluppgift och preliminärskatt på förmånsvärdet 

dras varje månad enligt gällande skatteregler. 

Beslut om att erbjuda förmånsbil 
Förbundspresidiet beslutar om att erbjuda förmånsbil enligt denna policy, samt beslutar om 

inköp av sådan bil. 
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