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Sammanfattning 
Åmåls Kommun har gjort en inventering – nulägesrapport av tjänstefordonssituationen och 
resor i tjänsten för att uppdatera kunskapen kring den egna organisationen. Nulägesrapporten 
ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en resepolicy för kommunen. Den 
är också ett underlag för att utveckla den framtida organisationen av kommunens fordon samt 
dess ekonomi. Fordonsinventeringen visar att det finns en stor förbättringspotential inom 
kommunen när det gäller säkerhet och miljöprestanda, samtidigt kan en effektivisering av 
fordonsorganisationen leda till besparingsmöjligheter.  
 
Inventeringen visar att Åmåls Kommun förfogar över 75 bilar varav 65 st. är leasade. 18 st. av 
de leasade bilarna kan köras på etanol. Inventeringen visar att bilarna körs olika mycket, en 
variation från 350 till 5 400 mil per år förekommer och i genomsnitt körs bilarna 1 600 mil 
per år.  
 
Det är svårt att få en överblick över såväl fordonssituationen som ansvarsfördelningen och 
därför har arbetet varit tidskrävande. Organisationen kring bilarna är på flera ställen bristfällig 
och upplevs i vissa lägen lite svårhanterlig, vilket försvårar informationsflöde och 
kommunikation inom organisationen. Detta gör att kommunens totala bilpark inte utnyttjas 
optimalt bl. a kan nämnas att användandet av privata bilar i tjänsten är stort.  
 
För att få en tydligare helhetsbild behöver mer arbete läggas på att se över hur 
fordonssituationen kan effektiviseras, så att resandet kan ske i god arbetsmiljö samtidigt som 
det ska vara positivt för ekonomi och miljö.  
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Inledning 
Kommunfullmäktige i Åmål antog 2006-03-29 en energi och klimatstrategi för Åmåls 
kommun. Denna strategi innehåller bland annat kommunens energi- och klimatmål samt 
åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. En åtgärd är att ta fram en kommunal 
resepolicy, vilken ska bli ett instrument för att ta fram rutiner för resor i den kommunala 
verksamheten. Syftet är att kommunens resande ska ske i god arbetsmiljö samtidigt ska 
resandet vara positivt för både miljö och ekonomi.  
 
Första steget i arbetet med en resepolicy är att ta fram en nulägesbeskrivning dvs. inventera de 
fordon som används i kommunens regi och analysera hur de används. Fordonsinventeringen 
har genomförts av Anna Rangfeldt med stöd av Lillemor Sanderberg under hösten/vintern 
2006.  
 
När inventeringen gjordes stod Kultur- och serviceförvaltningen för upphandling av samtliga 
leasingbilar inom Åmåls kommun. Det har inte funnits någon som haft övergripande 
fordonsansvar vad gäller service och kontroll och det har därför varit upp till varje enhet att 
sköta sina bilar och uppfylla leasingavtalens krav. 

Syfte/Mål 
Syftet med fordonsinventeringen är att ge en nulägesrapport av fordonsparken och hur den 
används – att kartlägga resandet inom de olika förvaltningarna i Åmåls kommun. Denna 
nulägesrapport ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en resepolicy för 
Åmåls Kommun. Resepolicyn ska benhandla trafiksäkerhet, miljöpåverkan och arbetsmiljö i 
kommunen. En resepolicy är ett regelverk för resandet i kommunen och nyttjandet av 
kommunens bilar. Nulägesrapporten ska även ge underlag för att se över den framtida 
hanteringen/organisationen av kommunens fordon samt dess ekonomi. 
 
Motiv för att göra en fordonsinventering – nulägesrapport: 

• Ekonomi 
• Arbetsmiljö 
• Trafiksäkerhet 
• Miljö 
• Kunskap om den egna organisationen 

Metod 
Kommunsamverkan trafiksäkerhet och miljö (KUSTOM) är ett samarbetsprojekt mellan ett 
antal kommuner och Vägverket Region Väst om att tillsammans arbeta med ökad 
trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Projektet syftar till att öka kunskapen om säker 
trafik och dess miljöpåverkan hos kommuninvånare, företag, beslutsfattare, kommunanställda, 
föreningar m.fl. i samverkansområdet. Projektet finansieras av kommunerna och Vägverket 
Region Väst. KUSTOM är en drivande kraft i arbetet med resepolicys eftersom det fodras av 
alla kommuner som ansluter sig till KUSTOM-projektet, Åmål anslöt sig from 2006, att de 
ska ta fram en resepolicy. 
 
Åmåls Kommun deltar även i ett av delprojekten i det regionala projektet Hållbar utveckling 
väst, vilket är ett samverkansprojekt mellan kommuner i regionen med målet att stimulera 
kommunernas lokala arbete för hållbar utveckling. Genom att delta i delprojektet om ”Bättre 
kommunala transporter” kan Åmåls Kommun utbyta erfarenheter på transportområdet med 
andra kommuner i regionen. Vägverket region Väst som också är en del i projektet har tagit 
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fram en handbok för bättre kommunala tjänsteresor. Handboken tar upp metoder som skulle 
kunna effektivisera kommunens fordonsägande. Den pekar på hur effektiv planering och 
bättre koll på bilparken kan ge minskade kostnader, minskad miljöpåverkan, bättre 
arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och bättre service. Vägverkets handbok har använts i starten 
för Nulägesrapporten för Åmåls Kommun. Konsulten Maria Losman från Miljöbyrån Ecoplan 
AB har, på uppdrag Vägverket Region Väst, verkat som mentor i arbetet med 
Nulägesrapporten. Maria Losman har delat med sig av erfarenheter från liknande arbeten 
inom andra organisationer och hon har kommit med synpunkter under arbetets gång.  
 
Den 22 augusti 2006 hölls förberedande möte för upptakts möte om Nulägesrapporten och 
deltagande var Lillemor, Monica (spansk praktikant) och Anna. Alla enhetschefer inom 
Åmåls Kommun informerades om arbetet med Nulägesrapporten via e-post den 8 september 
2006. Upptaktsmöte hölls sedan med Fordonsgruppen (Dan, Lars Anders, Mats, Lillemor, 
Anna och Monica) den 14 september 2006. Vid upptaktsmötet diskuterades 
Nulägesrapportens ramar och vilka nyckelpersoner som behövde kontaktas för att få 
nödvändig information. Arbetet och det arbetsmaterial som fanns diskuterades av 
Fordonsgruppen (Dan, Lars Anders, Mats, Olle, Lillemor och Anna) den 6 december 2006. 
För att förenkla kommunikation/rapportuppdatering i fordonsgruppen användes Virtuella 
kontoret (ett webbaserat informationssystem/gemensamt dokumenthanteringssystem). 
 
Kontakt med enheterna vid de olika förvaltningarna har skett via telefon, e-post, internpost 
och genom möten (tidskrävande). Körjournaler förs på olika vis/olika detaljnivå och ibland 
har det varit svårt att få exakta körsträckor på bilarna. Då arbetet gått ut på att översiktligt 
redovisa nuläget har körsträckor uppskattats om endast mätarställning från en tidpunkt har 
kunnat uppvisas. Tiden har inte räckt till för att gå in på detaljer i denna fas. Kontakt har tagits 
med de kontrakterade leasingfirmorna för att se vilka bilar som levererats till Kommunen. 
Statistik över köpt volym drivmedel har samlats in för att se fördelning av bensin, diesel och 
etanol användandet. Övrigt resande har studerats genom ekonomiprogrammet 
AgressoWebinfo.  

Avgränsning 
Det är naturligtvis av intresse att kartlägga all trafik inom kommunen men för att 
fordonsinventeringen ska vara hanterbar har den avgränsats till att i detta skede behandla 
endast resor i tjänsten. Det vill säga personaltransporter för anställda och förtroendevalda så 
att de kan utföra sitt arbete, t.ex. resor för hemtjänstpersonal och annat stöd för boende ute i 
kommunen, resor till möten, resor för inspektörer mm. Även resor som innebär att både 
personer och gods fraktas, t.ex. IT-underhåll, GIS och städning.  
Detta innefattas: 

• Bilar som kommunen äger och leasar (inkl. korttidsleasing) 
• Privata bilar i tjänsten 
• Långa resor med flyg, tåg och buss (taxiresor i samband med flyg) 
• Cykel (till viss del) 

Andra kommuners erfarenheter 
Marks och Orusts kommuner har deltagit i Vägverkets pilotprojekt kommunal reserevision. 
Där har man sökt efter möjliga förbättringar inom fordonsekonomi och transportlogistik och 
vägverket uppskattar att Marks kommun kan göra besparingar på över 10 % av dagens 
fordonskostnad genom förbättrad kontroll av innehavet och ett samordnat ansvar. I Orusts 
kommun har planering av resor i hemtjänsten resulterat i minskade körsträckor (med 25 %) 
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samtidigt som insatstiden (hos kund) har ökat med över 40 % från år 2005 till 2006 (detta utan 
att det totala antalet arbetstimmar förändrats) (Rapport nuläge Mark, 2005 samt Rapport 
nuläge Orust, 2005)) 
 
Kungälvs kommun har genom projektet ”Intelligenta transporter” (Projektet går ut på att 
effektivisera och samordna transporterna för att förbättra transporterna inom områdena 
ekonomi, miljö och säkerhet.) minskat användandet av privat bil i tjänsten med ca 23 000 mil 
från år 2003 till 2005. (Widegren, C. 2006)  
 

Bakgrundsinformation – Åmåls Kommun 
Åmåls kommun ligger i den nordvästra delen av Västra Götalands län, omfattar en areal på 
481 km2 och har cirka 12 800 invånare. Av befolkningen bor cirka 10 000 i Åmåls kommuns 
centralort. Övriga mindre tätorter inom kommunen är Edsleskog, Fengersfors, Tösse och 
Ånimskog. 
 
Avstånd i kilometer till Stockholm är 377 km, Göteborg 175 km,  
Karlstad 75 km och Oslo 190 km. Tåg och bussförbindelse finns och närmaste flygplats ligger 
i Karlstad. 
 
Det fanns hösten/vintern 2006 fyra förvaltningar inom Åmåls Kommun: 
Kommunledningskontor (KLK), barn- och utbildningsförvaltning (B&U), kultur- och 
serviceförvaltning (K&S) samt vård- och omsorgsförvaltning (V&O). Varje förvaltning 
bestod av ett antal enheter som presenteras i bilaga 2. 
 
Antal tillsvidaretjänster inom kultur och service var i december 2006 177 st., inom barn och 
utbildning 480 st., inom vård och omsorg 566 st. och inom kommunstyrelsen 64 st. varav 30 
är deltidsbrandmän. Sammanlagt fanns 1 287 tillsvidare anställningar inom Åmåls Kommun i 
december 2006.  

Leasing 
Kommunens leasingbilar kommer ifrån Bröderna Brandt Lastvagnar AB i Åmål och Stenberg 
Bil i Åmål AB. Gemensam upphandling sker, för närvarande vart tredje år och gjordes senast 
i november 2005. Kultur- och serviceförvaltningen ansvarar för upphandlingen och varje 
förvaltning tillfrågas, om eventuella önskemål finns, innan ny upphandling görs. Särskilda 
avtal finns om korttids hyra på extra fordon vid behov. Uppgifter från Stenbergs bil visar att 
det förekommer upprepad korttids hyra bl.a. under skolterminerna vid barn- och 
utbildningsförvaltningen. Enstaka korttids hyror förekommer även inom de andra 
förvaltningarna. Vissa bilar köps ut av förvaltningarna om det anses som det mest ekonomiska 
alternativet.  
 
Leasingavtalen omfattar: 

• Hyra av bilar med årlig körsträcka på 1 500 mil, över- respektive undermil 
debiteras/krediteras enligt avtal (skiljer sig något mellan bilfirmorna) 

• Korttidshyra av fordon ingår 
• Serviceavtal (service enligt servicehandboken, reparationer som inte beror på yttre 

påverkan av hyraren, byte av däck, ersättning av förslitna däck, 
kompletteringsdubbning vid behov) 
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Nuvarande beslut/dokument som påverkar resandet 
På intranätet kunde man i mitten på december 2006 (2006-12-13) hitta dessa dokument under 
regler och policys:  

• Åmåls kommuns trafiksäkerhetspolicy daterad 2006-05-31 
• Regler för användande av kommunens fordon daterad 1995-01-18 
• Personal- och arbetsmiljöpolicy daterad 1996-12-18 
• Ersättning för användande av egen bil mm i den dagliga arbetsutövningen daterad 

2001-04-01 
(Intranätet uppdateras fortlöpande för att kommunens anställda alltid ska ha tillgång till 
aktuell information, vilket gör att när rapporten läses kan fler/nya policys finnas tillgängliga.) 
 
En Klimatstrategi finns framtagen i kommunen och där anges ett antal lokala miljömål. 
Kommunfullmäktige har bl.a. antagit målet att minst 60 % av det bränsle/drivmedel som 
används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar utgöras av förnyelsebara bränslen (exempelvis 
etanol eller biogas) eller el (elhybrid) år 2010. 

Resultat  

Tjänstebilar – översikt 
Tabell 1.  En sammanfattning av tjänstebilarna som används inom Åmåls Kommun i oktober/november 2006 
(inbyte av bilar sker vid behov och tabellen förändras med tiden).  

Förvaltning Antal 
Bilar 

Antal 
leasade 

bilar 

Antal 
miljöbilar  av 

de leasade 

Antal 
friköpta 

bilar 

Genomsnitt 
mil/12 mån 

Ålder 
0-3 år 

Ålder 
4-9 år 

Ålder 
>9 år 

KLK 10 8 2 2 1100 5 4 1 
K&S 22 17 10 5 1300 5 15 2 
B&U 8 8 0 0 1300 8 0 0 
V&O 35 32 6 3 2000 25 9 2 
Totalt 75 65 18 10 1600 43 28 4 

 

Färdsätt 
Resande i tjänsten sker inom Åmåls Kommun på många olika sätt. Geografiskt sett finns flera 
olika startpunkter för resor i tjänsten. Bilarna är utspridda i kommunen där de gör mest nytta 
och detta försvårar, till viss del, samordning av resandet. Den geografiska spridningen av 
bilarna förändras med tiden som följd av t.ex. yttre omständigheter eller omorganisation i 
samhället. Kortare sträckor inom staden (t.ex. mellan förvaltningsbyggnaden Norrtull och 
Stadshuset ca 500 m) inbjuder till promenader och cykelturer. Tjänstebilar/privata bilar 
används inom staden såväl som vid längre sträckor. För resor till kurser/seminarier/möten på 
orter dit kommunikationen via kollektivtrafik (buss/tåg) är god kan de här färdsätten vara ett 
alternativ. För långdistans resor, t.ex. utomlands gäller av tidsskäl oftast flyg.  

Resemönster vid de olika förvaltningarna 

Kommunledningskontoret 
Åmåls Kommun inom tätort:  

• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
• It-service, transport av teknisk utrustning 
• Mätningar 
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• Utryckning och tillsynsbesök (räddning) 
Åmåls Kommun utanför tätort:  

• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
• It-service, transport av teknisk utrustning 
• Mätningar 
• Utryckning och tillsynsbesök (räddning) 

Utanför kommungräns: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
• Utryckning (räddning) 
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Figur 1. Här visas hur många mil bilarna som tillhör Kommunledningskontoret körs i snitt över en 12 månaders 
period. Den heldragna linjen vid 1500 mil/år markerar det upphandlade leasing avtalet. De grå staplarna visar 
leasade bilar och de svarta staplarna friköpta bilar. Vidare visar de streckade staplarna vilka av de leasade bilarna 
som är miljöbilar. Längst till höger finns en rutig stapel som visar medel för förvaltningen. Bil EJR233 har ett 
speciellt leasingavtal. Den körs lite men har en bestämd funktion som enligt förvaltningen inte kan åsidosätts. 

Kultur- & serviceförvaltningen 
Åmåls Kommun inom tätort:  

• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
• Tillsynsbesök, driftkontroll/underhåll, platsbesök/undersökning 
• Transport av gods (städmaterial) och teknisk utrustning 
• Utryckning (VA/Miljö) 
• Postgång (intern post mellan enheter inom och utanför förvaltningsgränsen sker i viss 

del samordnat med mattransport) 
• Arbetsplatsbesök 

Åmåls Kommun utanför tätort:  
• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
• Tillsynsbesök, driftkontroll/underhåll, platsbesök/undersökning 
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• Transport av gods (städmaterial) och teknisk utrustning 
• Utryckning (VA/Miljö) 
• Postgång (intern post mellan enheter inom och utanför förvaltningsgränsen sker i viss 

del samordnat med mattransport) 
• Arbetsplatsbesök 

Utanför kommungräns: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier/mässor 
 

 

Kultur- och serviceförvaltningen körda mil - 
(snitt 12 månadersperiod) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ALR
65

8

LO
Z60

8

MSO91
3

RDD42
3

RNR64
6

SHT92
7

UTK81
4

TCF09
9

TCU78
3

TCU78
5

TDT99
9

TDW
86

6

TDW
87

3

TDW
89

4

TDY60
6

TDY61
2

TFD68
9

TNM75
8

W
RZ83

4

XDC21
1

XDC23
0

XDJ4
10

Med
el

Registreringsnummer

kö
rd

a 
m

il

 
Figur 2. Här visas hur många mil bilarna som tillhör Kultur- och Serviceförvaltningen körs i snitt över en 12 
månaders period. Den heldragna linjen vid 1500 mil/år markerar det upphandlade leasing avtalet. De grå 
staplarna visar leasade bilar och de svarta staplarna friköpta bilar. Vidare visar de streckade staplarna vilka av de 
leasade bilarna som är miljöbilar. Längst till höger finns en rutig stapel som visar medel för förvaltningen. 

Barn- & utbildningsförvaltningen  
Åmåls Kommun inom tätort: 

• Resor till möten/utbildning/seminarier 
• Arbetsplatsbesök 
• Service/transport teknisk utrustning (vaktmästare) 

Åmåls Kommun utanför tätort: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier 
• Arbetsplatsbesök 
• Service/transport teknisk utrustning (vaktmästare) 

Utanför kommungräns: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier 
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Figur 3. Här visas hur många mil bilarna som tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen körs i snitt över en 12 
månaders period. Den heldragna linjen vid 1500 mil/år markerar det upphandlade leasing avtalet. De grå 
staplarna visar leasade bilar och längst till höger finns en rutig stapel som visar medel för förvaltningen. Inga 
miljöbilar eller friköpta bilar finns vid förvaltningen.  

Vård- & omsorgsförvaltningen 
Åmåls Kommun inom tätort: 

• Resor till möten/utbildning/seminarier 
• Arbetsplatsbesök 
• Hembesök/hemtjänst (dag + natt) 
• Dagverksamhet 
• Service (hjälpmedels tekniker och vaktmästare) 
• Biståndsbedömning 
• Postgång (Internpost i viss mån integrerat med dagligverksamheten) 

Åmåls Kommun utanför tätort: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier 
• Arbetsplatsbesök 
• Hembesök/hemtjänst (dag + natt) 
• Dagverksamhet 
• Service (hjälpmedels tekniker och vaktmästare) 
• Biståndsbedömning 
• Postgång (Internpost i viss mån integrerat med dagligverksamheten) 

Utanför kommungräns: 
• Resor till möten/utbildning/seminarier 
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Figur 4. Här visas hur många mil bilarna som tillhör Vård- och omsorgsförvaltningen körs i snitt över en 12 
månaders period. Den heldragna linjen vid 1500 mil/år markerar det upphandlade leasing avtalet. De grå 
staplarna visar leasade bilar och de svarta staplarna friköpta bilar. Vidare visar de streckade staplarna vilka av de 
leasade bilarna som är miljöbilar. Längst till höger finns en rutig stapel som visar medel för förvaltningen.  

Hemtjänsten, verkande i centrala och södra Åmål, har uppgett att de använder cyklar som 
färdmedel.  

Fordonsansvar 
Det är ingen av de fyra förvaltningar som har en fordonsansvarig som ansvarar för alla 
förvaltningens bilar och dess skick. Däremot finns det personer som har delansvar vid de olika 
förvaltningarna. Hur mycket arbetet/ansvaret med bilarna delegeras skiljer sig mellan 
förvaltningarna/enheterna.  

Körjournaler 
Körjournaler finns till alla bilarna. De bokförs på skilda sätt och olika detaljnivå, t.ex. finns i 
en del uppgifter på varje enskild sträcka med start och stopp under dagen medan det i andra 
endast antecknas mätarställning vid dagen början. Körjournalerna arkiveras för att kunna tas 
fram vid behov. Anledningen till att körjournaler infördes var att få en överblick över hur 
bilarna körs och se till att de inte används privat. 

Andra faktorer som påverkar tjänsteresor  

Ekonomi 
Upphandling av leasingbilar sker centralt genom kommunens upphandlare, se text leasing s. 
6, medan varje förvaltning har ansvar över sin egen budget. Leasingavtalen är satta till 1 500 
mil och övermil debiteras samtidigt som undermil, dock max 500, krediteras. Detta ger en 
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kostnadsförändring per mil beroende på antalet körda mil enligt figur 5 nedan. Båda 
bilfirmorna har liknande avtal, dock skiljer sig milkostnaderna på över- och undermil något. 
Leasingavtalens utformning medför en trend med hög milkostnad vid få körda mil och lägre 
milkostnad om bilarna körs mer oavsett biltyp och bilfirma. Figuren visar också att det är 
billigare att köra en mindre bil. Enligt figuren har miljöbilarna från Brandt och mellanklass 
bilarna från Stenbergs nästan samma kostnadsutveckling (de går i varandra och är svåra att 
urskilja).  
 

 Kommunens kostnad per mil beroende på körsträcka
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Figur 5. Figuren visar Kommunens kostnader per mil beroende på körsträcka (exklusive drivmedel, fordonsskatt 
och försäkring) utifrån leasingavtal. Kontrakten från båda bilfirmorna liknar varandra och ger därför en likartad 
trend för alla kommunens leasade bilar oavsett miljöklass och storlek. 

I Stenbergs leasing avtal står det att: ”Åmåls Kommun betalar kostnaden för fordonsskatt, 
försäkring, bränsle, tvätt samt skador som kommunen förorsakat. Allt övrigt betalas av 
leverantören.” Detta innebär att dessa kostnader inte är med i beräkningen av kostnad per mil 
för leasade bilar i figur 5, men ingår vid användande av privat bil. Vidare beskrivs i avtalet att 
besiktning ska ske vid återlämnandet av fordonen och en bedömning av slitage sker. Enligt 
uppgift (Kommunens upphandlare 2006-11-16) kan det finnas besparingar att göra på 
servicekostnaderna på bilarna efter leasingperiodens slut. Skade-/förslitningskostnader utöver 
normaltslitage uppskattas till runt 150 000 kr per leasingperiod (Kommunens upphandlare 
personlig kommentar 2006-11-16).  
 
Det används även privat bil i tjänsten inom Åmåls Kommun. I personalreodgörarpärmen (flik 
8:1) samt på intranätet finns uppgifter om ersättning vid användning av egen bil i tjänsten. En 
viss ersättning utgår per körda mil. Upp till 1 200 mil/år är det 27 kr/mil, upp till 1 500 mil/år 
är ersättningen 20,80 kr/mil och efter 1500 mil/år minskar ersättningen 19,4 kr/mil. Extra 
ersättning utgår per km för varje medresenär samt för arbetsutrustning. Den ersättning som 
tjänstemän får ut är dock inte den samma som kommunens omkostnad vid användande av 
egen bil i tjänsten. Kommunen betalar även personalomkostnader och kostnaden per mil för 
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kommunen inklusive PO är 31 kr/mil upp till 1 200 mil, 22 kr/mil upp till 1 500 mil och 20 
kr/mil om man kör mer än 1 500 mil per år .  
Totalt har kommunen lagt 1 067 858 kr på drivmedel (bensin, etanol samt diesel) under 
perioden (2006-01-01 till 2006-11-13) se figur 6 nedan. Utslaget på kommunens 76 bilar blir 
14 050 kr per bil. Kommunens bilar, de som behandlas här, tankas på Preem i Åmål. 
Kommunens arbetsfordon, mestadels dieseldrivna, tankas på ”Förrådet”, Förrådsgatan 1.  
 

Bränslefördelning totalt för alla förvaltningar - 
(perioden 2006-01-01 till 2006-11-13)

Volym bensin

Volym etanol

Volym diesel

 
Figur 6. Figuren visar fördelningen av bränsle som är tankad av Åmåls Kommun vid Preem under perioden 
2006-01-01 till 2006-11-13, där volymen bensin motsvarar 79 %, etanol 12 % och diesel 9 %.  

Då det är svårt att urskilja vilken bil som tankas på vilket, av kommunens, kontokort hos 
Preem är det svårt att klargöra vart volymen diesel kommer ifrån. De mindre 
tjänstebilarna/personbilarna inom kommunen borde tankas på bensin eller etanol. Vissa 
minibussar, arbetsfordon (mattransport) och arbetsredskap tankas med diesel vid Preem och 
innefattas i denna figur. Det medför en något skev bild av bränslefördelningen i de fordon 
som används för persontransport.  
 
Resande som inte sker med kommunens egna bilar, leasad eller ägd, visas här (figur 7 nedan) 
i kronor. Totalt har man inom Åmåls Kommun rest med kollektivtrafik (tåg, buss eller flyg) 
för 1 099 609 kr under perioden januari till november 2006.  
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Kostnad för annat resande 
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Figur 7. Här visas hur mycket kommunen har betalat ut för annat resande från januari till början av november 
2006.  

I stapeln för Biljetter ingår tåg-, buss- och flygbiljetter samt i enstaka fall taxiresor. Det går 
inte enkelt att urskilja typen av resande i det ekonomisystem som finns i kommunen, vilket 
gör det svårt att få en överblick över vilken typ av resande som förekommer. I stapeln som 
avser annat resande för KLK ingår även resor som är externfinansierade genom t.ex. SIDA, 
EU och SALAIDA.  
 
Det reses också en hel del med privat bil i tjänsten. Nedan, i figur 8, visas hur mycket som 
betalats ut i bilersättning (skattepliktig- och skattefribilersättning) år 2005 respektive 2006.  
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Figur 8. I figuren visas den totala bilersättningen som betalts ut i Åmåls Kommun nämnd-/förvaltningsvis. 
Övriga nämnder har uteslutits då de summor som betalats ut endast uppgår till 1000 kr. Total bilersättningen 
avser både skattepliktig och skattefri bilersättning. Den faktiska kostnaden för kommunen är dock högre än vad 
som visas i figuren då kommunen även betalar personalomkostnader vilka inte är inräknade här.   

En total minskning, av utbetald bilersättning för användande av privat bil i tjänsten, på ca 164 
000 kr har skett från år 2005 till år 2006. Fördelningen av utbetald bilersättning ser 
fortfarande likadan ut 2006 som 2005. Tabellen nedan visar vidare att den förändring som 
skett inte alltid är en minskning. Vård- och omsorgsförvaltningen står tillsammans med Barn- 
och utbildningsförvaltningen för den största delen av den minskningen. Tillsammans har de 
minskat den utbetalda bilersättningen med drygt 150 000 kr på ett år.  
Tabell 2. Tabellen visar bilersättning som betalats ut för år 2005 och 2006 vid de olika 
nämnderna/förvaltningarna. Bilersättningen som betalas ut är inte den totala kostnaden för kommunen. I 
verkligheten betalas också personalomkostnader på den skattepliktiga delen, vilket inte innefattas i tabellen. 
Vidare avser siffrorna i tabellen de summor som är bokförda på respektive år.  

Nämnd/Förvaltning 
 

Skattefri 
2005 

Skatteplikt
2005 

Totalt  
2005 

Skattefri 
2006 

Skatteplikt 
2006 

Totalt 
 2006 

Skillnad 
Totalt* 

Kommunfullmäktige 10 920 6 864 17 784 14 350 6 776 21 125 -3 342 
Kommunstyrelse 30 504 129 858 160 362 27 880 122 926 150 806 9 556 
Bygg & Miljö  9 089 5 624 14 714 4 864 2 349 7 213 7 501 
Kultur & Service 37 289 21 126 58 415 38 833 24 328 63 161 -4 747 
Barn & Utbildning 214 884 122 359 337 243 182 215 88 458 270 673 66 570 
Vård & Omsorg 137 879 65 474 203 353 75 250 38 059 113 309 90 040 
Övriga nämnder 37 23 61 677 338 1 015 -955 
Totalt Åmåls Kommun 440 602 351 328 791 930 344 068 283 234 627 302 164 628 
*Skillnad totalt är beräknad som totalt 2005 subtraherat med total 2006 och ett negativt värde innebär en ökning. 
 
Den totala minskningen på 164 000 kr är en rejäl minskning. Viktigt är dock att inte glömma 
bort att den faktiska kostnaden för kommunen är större än vad som visas i figuren och 
tabellen eftersom det tillkommer personalomkostnader på den skattepliktiga delen av 
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bilersättningen. Personal omkostnaden som adderas till den skattepliktiga bilersättningen var 
41,76 % för år 2006. Med personalomkostnader inräknade blir den totala utbetalningen för 
2005 938 645 kr och för 2006 745 581 kr. Då blir den faktiska besparingen omkring 193 000 
kr för hela kommunen.  
 
Figur 8 på s. 15 visar att hög bilersättning utgår till KLK, där ingår bilersättning till 30 
deltidsbrandmän för att inställa sig vid utryckning. Annars finns det endast en person på KLK 
respektive K&S där fast bilersättning utgår.  
 
Administrativa kostnader 
Det finns ett antal personer som hanterar ”minibilpooler” alla förvaltningar utom barn- och 
utbildning har en eller ett par bilar som kan bokas fritt. Inom vård- och omsorgsförvaltningen 
kan man boka en ”poolbil” i receptionen på Norrtull, på Stadshuset kan man boka en av 
kommunledningskontorets ”poolbilar” i receptionen och i växeln (Norrtull) finns körjournaler 
och nycklar till kultur- och serviceförvaltningens ”poolbilar”. De personer som har ansvar för 
”minibilpoolerna” lägger ned X antal timmar i veckan på bilarna, vilket tar tid ifrån deras 
ordinarie arbete. Blir det problem med bilarna (skador, bortglömda skattebetalningar, 
förarkrångel osv.) tar det extra tid. På förvaltningarna finns även personer som är delansvariga 
för förvaltningens bilar. Kommunledningskontoret har en delansvarig för de sex bilarna som 
finns vid Stadshuset. Enligt uppgift (delansvarig vid KLK) läggs det ca 1 h per bil i veckan på 
de sex bilarna för att bl.a. underhålla dem och se hur mycket de körs.  
 
Räkneexempel 1. 
Tid för att se till bilarna och hur de körs 
1 h per bil och vecka ger totalt i kommunen: 
1 h x 76 st. bilar x 52 veckor = 3 952 h per år.  
Jämfört med att heltidsarbete (40 h per vecka) i 52 veckor är 2 080 h.  
 
När det gäller användande av privat bil i tjänsten tillkommer också administrativ tid för 
reseräkningar/-redovisningar som ska fyllas i, attesteras, utbetalas osv. Denna tid och vad det 
kostar för kommunen tas inte med i nulägesrapporten. Genom att använda leasingbilar i större 
utsträckning kan den tid som läggs på att sköta reseräkningar för privatbil minskas och det blir 
mer tid över till andra arbetsuppgifter.  

Miljö 
Mycket pekar på en ökning av både persontransporter och godstrafik på kommunens vägnät 
fram till år 2010 (Åmåls Energi- och klimatstrategi, sidan 14). I Åmåls energi och 
klimatstrategi visas att transporterna i kommunen är fler än riksgenomsnittet. Rapporten 
”Bilismens inverkan på luftföroreningar i Åmåls centrum” från 2002 (Sjögren, LA. 2002) 
visade på förhöjda värden av bensen vid en trafikintensiv gata i centrala Åmål. Värdena 
överskred både Naturvårdsverket och Europeiska Unionens förslag på gränsvärden, vilket kan 
ses som en varningsklocka. 
 
Räkneexempel 2. 
Bilresa tur och retur Åmål – Göteborg 
Sträckan är 18 mil x 2 = 36 mil 
Bränsleförbrukning: 0,87 liter bensin/mil 
Koldioxid bilning per förbrukad liter bensin: 2,36 kg/l 
Koldioxid som bildas på en resa till Göteborg och tillbaka:  
36 mil x 0,87 l/mil x 2,36 kg/l = 74 kg 
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Den som kör 1 500 mil om året bidrar med mer än 3,5 ton växthusgas till atmosfären. 
(Vägverket, 2004c). Figuren nedan tydliggör hur koldioxidutsläppen förändras vid ändrad 
årlig körsträcka.  
 

 
Figur 9. Figuren åskådliggör hur mycket bensinförbrukningen förändras i förhållande till årlig körsträcka. Källa: 
Bilprovningen AB 2005.  

 
På SJ:s hemsida finns en Miljökalkyl där man kan beräkna utsläpp och miljökostnader vid 
olika resor. Miljökalkylen visar hur viktigt valet av transportsätt är genom att olika färdmedel 
enkelt kan jämföras. I räkneexempel 3 nedan visas ett utdrag från Miljökalkylen. 
 
Räkneexempel 3. 
 
Miljökalkyl uträknad för 2 resor Göteborg - Karlstad

Färdmedel Fordonstyp Beläggningsgrad Sträcka
Tåg InterCity (loktåg) 100% 251 km
Bil Bil, bensin, Mk 2000 4 personer 245 km
Bil 2 Bil, bensin, 93-00 1 person 245 km

Utsläpp och Miljökostnad

Färdmedel CO2 HC NOx Partiklar Miljökostnad
Tåg 0,0019 kg 0,0070 g 0,0070 g 0,00080 g 0,0035 SEK
Bil 22,85 kg 28 g 8,70 g 0,53 g 35,68 SEK
Bil 2 96,82 kg 230 g 74 g 4,50 g 156,96 SEK

 
Källa: www.sj.se (SJ Miljökalkyl) Miljödata senast uppdaterad 2005-01-29 
 
Enligt Räkneexempel 3 är miljöbelastningen mindre när man åker tåg än om man åker bil. 
Vidare visar exemplet att utsläppen påverkas av valet av bil.  
 
En översikt på etanolanvändning i kommunens miljöbilar visar att användandet av etanol 
varierar mellan förvaltningarna. Nedan visas ett diagram över hur stor andel etanol som 
tankas. Beräkningarna är gjorda på en 10 månaders period och med uppskattning att bilarna 
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drar i snitt 0,9-0,95 liter etanol per mil vilket är ca 1-2 dl mer än om de tankas med bensin. 
Denna beräkning tar inte hänsyn till typ av körning (stads- eller landsvägskörning), typ av 
bränsle (etanol eller bensin) eller årstid. Det kan göra att resultatet blir lite bristfälligt, men det 
ger ändå en översikt på etanolanvändningen inom kommunen.  
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Figur 10. Här presenteras till hur stor del miljöbilarna vid förvaltningarna tankas med etanol. Barn- och 
utbildnings förvaltningen har inga etanolbilar därav finns de inte med i diagrammet. 

 
Totalt sett tankas de 18 miljöbilarna inom Åmåls Kommun till 57 % med etanol. Det är ca 27 
% av bilparken som är miljöbilar (Ford Focus), vilket medför att det är en bit kvar innan målet 
(att minst 60 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar 
utgöras av förnyelsebara bränslen år 2010) som nämnts tidigare uppnås. Ford Focus flexifuel 
bilarna kan köras på etanol bränsle E85, som innehåller 15 procent bensin. Nettotillskottet av 
växthusgasen koldioxid från bilar som körs på E85 är cirka 60-80 procent lägre än om bilen 
körs på bensin. Utsläppen av hälsofarliga och försurande ämnen är jämförbara med utsläppen 
från bensin (www.miljöfordon.se). 
 
Det finns endast en elbil i Åmåls Kommuns fordonsflotta och den används inomhus i 
bollhallen vid Karlberggymnasiet. Dess användningsområde gör att den här klassas som ett 
arbetsfordon och därför diskuteras den inte vidare i Nulägesrapporten. 
 
Transportalternativ – cykel och promenad 
Ett miljövänligt alternativ är att cykla och Miljökontoret gjorde 1999 (då bygg- och 
miljökontoret) en satsning där 20 stycken cyklar köptes in i två omgångar (10 st. + 10 st.). 
Ambitionen var att minska bilanvändandet med tanke på de miljöskadliga utsläppen som 
bilkörning medför. Enligt miljökontoret var intresset till en början stort för cyklarna, men med 
tiden svalnade det och idag vet man inte vilka som har kvar sina cyklar. Miljökontorets cykel 

 18

http://www.milj%C3%B6fordon.se/


stals och inga resurser fanns för att ersätta förlorade cyklar. Cyklarna, som var försedda med 
lås och pump, placerades vid olika enheter utifrån efterfrågan.  
 
Följande skolor fick varsin cykel: Södra skolan, Tösse skola, Komvux, Fengersfors Förskola, 
Rösparksskolan och Berga skola. Inom Vård- och omsorg placerades 10 cyklar ut enligt 
följande: Ekbacken 4 st., Gruppbostäder 2 st., Illern 2 st., Dagcenter Norrtull resp. Social 
sekreterar gruppen 1 st. Kommunledningskontoret, Kultur- och service kansliet, Turism och 
Bygg- och miljökontoret fick också varsin cykel att använda i tjänsten.  
Cykelhjälmar kunde hämtas vid Mekonomen och kostnaden skulle sedan delas lika mellan 
Gert Hovbratt (Folkhälsosamordnare), Bygg- och miljökontoret och respektive förvaltning. 
Det är dock osäkert om någon hämtade ut en hjälm. 
 
Ett annat miljövänligt transportalternativ, då transportsträckorna är korta, är att promenera. 
Enligt Magdalena Greens artikel (”Börja gå – en lösning på många problem”) i VTI Aktuellt 
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) nr 3 2006 finns det olika faktorer som påverkar 
gåendet. Hon nämner tillgänglighet, komfort, tung trafik, etiska värden, säkerhet och trygghet. 
Green skriver att fotgängare är, förutom cyklister, de som är mest sårbara av alla trafikanter. 
Det finns positiva effekter av promenader: inga miljöfarliga utsläpp, mindre trängsel i 
trafiken, ökad fysisk aktivitet. Det är alltså bra för både hälsa och välbefinnande (för den som 
själv går och andra) att promenera.  

Trafiksäkerhet i tjänsten 
Att färdas i trafiken under arbetstid är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att 
minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den delen av arbetsmiljön som trafiken 
utgör. Detta gäller oavsett om våra anställda använder kommunens bilar, leasingbilar, privat 
bil eller cykel för sina tjänsteresor. Åmåls Kommun har därför fastställt en 
trafiksäkerhetspolicy (nämns under rubriken Nuvarande beslut/dokument som påverkar 
resandet) som gäller för samtliga anställda (enl. Säkerhetsskyddschef Åmåls Kommun VK 
2006-12-11).  
 
Trafiksäkerhet i tjänsten har inte studerats närmare här, då det inte ingår i 
fordonsinventeringen – nulägesrapporten. För vidare information kontakta 
Säkerhetsskyddschefen i Åmåls Kommun.  

Diskussion 
Det har varit en spännande utmaning att försöka reda ut begreppen kring kommunens fordon. 
Arbetet har varit tidskrävande och det har inte varit helt lätt att få fram alla uppgifter kanske 
på grund av att vi inte riktigt vetat vart vi ska leta, men alla vi har kontaktat har varit positiva 
och hjälpsamma – tack.  
 
Har vi nått fram till målet? 
Ja, vi har fått fram en nulägesbild, se bilaga 3, som visar Åmåls Kommuns fordonspark och 
resandet hösten/vintern 2006. Flera luckor behöver fortfarande fyllas i för att få en klarare 
helhetsbild, men materialet här ger ett underlag och flera idéer till fortsatt arbete. 

Metod 
Vägverkets handbok var en bra inledning för att komma ingång med arbetet och Maria 
Losmans roll som mentor har varit super. Vi har fått bra stöd från Fordonsgruppen som har 
intresserat sig för vårt arbete och hjälpt oss att stöta och blöta hur vi ska lägga upp arbetet och 
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jobba vidare. Vi hade kanske lagt upp arbetet lite annorlunda om vi haft mer samlad tid, vilket 
vi tror behövs för att man ska komma in i tänket och kunna jobba effektivt. Under arbetets 
gång har vi försökt få grepp om vem som använder vilken bil och dess körsträckor per år. 
Kontakten med enheterna vid de olika förvaltningarna, vilken har skett via telefon, e-post, 
internpost och genom möten har (som förutspåtts) varit mycket tidskrävande. Det har varit bra 
att vara två om arbetet (vi hade även god hjälp av Monica) för det har varit rörigt med alla 
bitar som ska läggas rätt i fordonspusslet. Vi har upplevt att det inte finns någon som har en 
överblick över hela ”fordonsbiten”. Det finns många som är insatta i vissa delar (t.ex. 
upphandling och försäkringar) men någon som knyter ihop alla delar runt fordonen i 
kommunen har vi inte funnit. Det finns olika listor över fordonen, men de har inte varit 
uppdaterade. Korrigering i listorna vid avyttrade av bilar har av någon anledning blivit 
eftersatt. Omorganisering i kommunen (både på förvaltnings- och enhetsnivå) de senaste åren 
har också bidragit till viss oreda bland listor och bilar.  
 
Det har varit svårt att hitta rätt uppgifter i ekonomisystemet. Delvis beror det naturligtvis på 
vår oerfarenhet beträffande ekonomisystemet, men samtidigt på att ekonomiposterna 
innefattar så mycket. Utan att gå tillbaka och gräva alltför mycket har det inte varit möjligt att 
urskilja t.ex. annat resande och typ av drivmedel. Vad det gäller drivmedel har vi fått tagit 
hjälp av Preem, men deras system med kontokortsnummer har också varit svårt att utläsa. Vi 
upplever att det måste vara oerhört svårt/tidskrävande för kommunen att följa upp hur bilarna 
tankas och vem som tankar på vilket kontokort. Kommunen leasar ju ett antal miljöbilar och 
det vore önskvärt att kunna se om dessa tankas med etanol eller inte. Om Åmåls Kommun ska 
kunna möta framtidens krav bör bränsleuppföljning ske så att det enkelt går att göra 
ekonomiska kalkyler och utläsa miljöpåverkan. Om bränsleuppföljning görs kan ett eventuellt 
Eco-drivingprojekt ge mätbara resultat eftersom det finns något att följa upp, man kan se 
förändring. 

Avgränsning 
Det var nödvändigt att avgränsa arbetet och efter diskussion avgränsades det till att endast 
omfatta personaltransporter. Det finns så många olika typer av transporter inom Åmåls 
Kommun att det hade blivit övermäktigt att försöka få en överblick över alla samtidigt. Det 
var bra att starta med tjänsteresor då det är något Åmåls Kommun kanske kan effektivisera 
och förändra. Andra transporter inom kommunen t.ex. med arbetsfordon, skolskjuts osv. 
skulle naturligtvis vara intressant att studera, men då kanske över en längre tidsperiod. Då kan 
man starta i ett s.k. noll läge och mäta hur mycket som körs och vilken typ av körning för att 
undvika vissa felkällor. 

Leasing 
Vad vi förstår så har Åmåls Kommun ett bra avtal med både Brandt och Stenbergs. Det är bra 
med central upphandling så att alla förvaltningar får samma förutsättningar. Vi ser det som ett 
bra utnyttjande av kompetens inom kommunen. Det är viktigt att kommunen har bra avtal där 
bl.a. miljö vägs in och att Åmåls Kommun är en förebild för kommuninnevånare och andra 
kommuner.  

Nuvarande beslut/dokument som påverkar resandet 
Vi har upplevt att information kring användningen av bilar i tjänsten inte nått ut till alla 
anställda inom kommunen, vilket även påpekades vid Arbetsmiljöverkets inspektion 
(Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, 2005). Flera frågor, som vi inte hittat några svar 
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på, dök upp hos oss under vägen. En del av dem är det kanske nödvändigt att jobba vidare 
med t.ex.  

• Vad får nyanställda för information?  
• Vem är i praktiken ansvarig för att informera?  
• Vet alla att skadeanmälan ska göras direkt?  
• Vet alla vilket bränsle bilen ska tankas med?  
• Vet alla vilka regler som gäller om man använder egen bil i tjänsten?  
• Vem kontrollerar i praktiken att privata bilar verkligen uppfyller 

Trafiksäkerhetspolicyns krav?  
• Vet alla vilka policys som finns i kommunen och vart man kan hitta dem?  
 

Det fanns vid inventeringens start inget ställe där alla beslut rörande bilar, transporter, trafik 
och säkerhet eller trafik och miljö fanns samlade så det var svårt att snabbt se vad som gäller 
och vilken information som finns tillgänglig. Arbetet med det nya intranätet pågår (intranätet 
övergår till Virtuella kontoret vid årsskiftet 2006/2007) och hela tiden sker förändringar och 
ny information synliggörs, så i läsande stund finns en sådan sida som vi saknade när vi 
började inventeringen. På intranätet finns nu (från och med januari 2007) en sida där regler 
och policys listas med länkar till själva dokumentet så att det kan läsas i fulltext. Vi hoppas 
och tror att alla nya regler och policys förs in på denna sida och att information om 
uppdatering går ut till alla berörda.  

Tjänstebilar - översikt 
Tabell 1 visar en översikt över kommunens fordonspark (arbetsfordon är inte inräknade) och 
totalt finns 76 bilar inom kommunen, varav 65 är leasade. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har flest bilar och vi som inte har kunskap inom detta område kan bara konstatera att bilarnas 
körsträckor varierar mycket. Med tanke på erfarenheterna från t ex Orust kan det vara värt att 
se om det går att arbetsplanera ytterligare, eventuellt med hjälp av logistiker, för att 
effektivisera användandet av förvaltningens fordon. Kultur- och service förvaltningen har näst 
flest bilar. Inom den förvaltningen ryms en mängd enheter och det kan komplicera 
samordningen av ett färre antal bilar. Det bör dock ses över om det inte går att samordna 
resandet vid förvaltningen effektivare. På kultur- och service finns ett par funktioner där 
utryckning/tillsyn/akuta ärenden kräver att bilar finns tillgängliga. Där ser vi att det inom en 
eventuell bilpool måste tas hänsyn till detta. 
 
Bilarna körs i snitt 1 750 mil om året. Det hade varit intressant att se hur körningen varierar 
med årstider. Körs det lika mycket vintertid som sommartid? Tiden har inte räckt till för att gå 
in i körjournalerna och titta, men för att få en bra rotation på bilarna kan det vara ide att göra 
det. Vad gäller Vård- och Omsorgsförvaltningen antar vi att körningen är ungefär den samma 
året runt. Vid de andra förvaltningarna kan man fundera på om körbeteendet förändras med 
årstiderna, beroende på t.ex. sommarsemester, eventuellt ökat cykelanvändande sommartid 
eller årstidsbundna arbetsuppgifter.  
 
De flesta bilarna i kommunens fordonspark är nya bilar (0-3 år), men när vi ser att kommunen 
har bilar som är äldre än nio år kan vi undra om det verkligen är det bästa alternativet i 
avseende på miljö och trafiksäkerhet. Det gläder oss att Åmåls Kommun har 18 miljöbilar, 
men ur miljösynpunkt vore det önskvärt om andelen ökades. Antalet miljöbilar måste öka för 
att kommunen ska kunna leva upp till miljömålen. Då det är svårt att koppla volym/typ 
bränsle till respektive bil är det svårt att se hur många procent etanol som tankas i varje Ford 
Focus bil. Vi kan därför inte säga om Ford Focus bilarna används som miljöbilar fullt ut. 
Tittar man på volymen etanol som tankats på Preem (figur 6, s. 13) ser vi att Ford Focus 
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bilarna inte tankas till 100 % med etanol (figur 10, s. 18). Vi har också fått uppgifter vid 
personliga möten, via e-post och telefonkontakter att alla Ford Focus bilarna inte tankas med 
etanol. Detta leder oss till att fråga oss varför Åmåls Kommun har etanol bilar om de inte 
tankas med etanol. Eller är det så att informationen om att Ford Focus bilarna är etanolbilar 
inte har gått fram? 

Färdsätt 
Många olika arbetsuppgifter ger många olika typer av transporter. Det finns vissa som inte 
kan utföra sitt arbete utan bil och de måste få ha tillgång till bil. Samtidigt finns det flera resor 
med bil som skulle kunna undvikas med en bättre planering. Kortare sträckor kan man gå eller 
cykla (hälsa och friskvård). Långa sträckor kan man ta tåg/buss istället för bilen. Vid alla 
tjänsteresor till Göteborg finns det möjlighet att välja tåg. Tågresor är praktiskt om det finns 
bra förbindelser. Det är inga stora resekostnader och man undviker parkeringskostnader. 
Samtidigt är tåget positivt ur miljösynpunkt se räkneexempel 3 s. 17. Det handlar ju också om 
att åka säkert, trötta ögon gör inget när man åker tåg. Hur man färdas beror många gånger på 
attityd och vana. Här ska kommunen verka för att förändra attityden i vårt resande i tjänsten. 
Önskvärt vore om kommunen kunde underlätta för/påverka sina anställda att resa mer 
kollektivt även privat genom bra resealternativ. Det handlar bl.a. om buss/tåg förbindelser, 
cykelparkering och cykelbanor. 

Resemönster vid de olika förvaltningarna 
När vi har tittat på resemönster vid de olika förvaltningarna känns det viktigt att tänka på 
vård- och omsorgsförvaltningens speciella arbetssituation. Där kräver arbetet att bilar finns 
tillgängliga dygnet runt året om. Där skiljer sig vård- och omsorg betydligt från de andra 
förvaltningarna. Den geografiska spridningen av bilar är svår att påverka då det är yttre 
omständigheter som styr vart bilarna behövs. Vissa fordon måste också vara specialutrustade 
för att fungera i verksamheten, de fordonen går inte att rotera även om det skulle behövas. Här 
har vi sett att några bilar körs betydligt mer än andra och om detta kan bero på att de är 
utrustade med specialfunktioner som t.ex. fyrhjulsdrift så kanske det finns ett behov av fler 
bilar med sådana specialfunktioner.  
 
Vi har inte fördjupat oss i den geografiska spridningen av kommunens bilar, delvis har det 
berott på tidsbrist och delvis på en planerad flytt av samlingsparkering för hemtjänstens bilar. 
För framtida arbete med en eventuella bilpooer är det nödvändigt att se över den geografiska 
spridningen på bilarna och möjligheter till parkering (parkering med motorvärmare osv.) 
 
Alternativ till tjänsteresor är bland annat e-post, chatt-/videokonferenser och telefonsamtal/-
möte. Det går inte att ersätta alla tjänsteresor, men vissa kanske kunde utebli med hjälp av 
dagens teknik.  

Fordonsansvar 
Det finns olika alternativ för hur ansvaret i organisationen kring kommunens fordon kan se ut 
exempelvis kan en person/grupp vara ansvarig i hela kommunen eller så kan det finnas en 
ansvarig person/grupp vid varje förvaltning eller en ansvarig person/grupp per geografiskt 
område. 
 
Vi har upplevt det svårt att hitta någon som känner totalt ansvar för fordonsparken i 
kommunen. Det finns många väl insatta personer, men de blir specialister inom sitt område 
och känner ansvar för sina bitar. Vi ser ett behov av en fordonsansvarig person som känner att 
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den har fått tid och förtroende för att ansvara över fordonen och det runt omkring. Efterfrågan 
på någon som sköter bilarna finns vid flera enheter där bilarna är viktiga, men tid till bilvård 
saknas. Det finns en mängd aktiviteter som rör bilarna och nedan listas exempel på saker kan 
innefattas i ett fordonsansvar.  
 
Fordonsansvar kan bland annat innebära: 

• Ansvar för körjournaler 
• Avyttring av bilar 
• Besiktning 
• Bokningssystem  
• Div. service (påfyllning av spolarvätska, glykol, byte vindrutetorkare)  
• Extra vinterunderhåll 
• Informationsansvar för policys, körjournal och bilfakta 
• Inlämning verkstad (vid skada) 
• Nyckelhantering 
• Redovisning statistik 
• Registreringsbevis 
• Restid (mellan de olika p-platserna) 
• Rådgivning vid upphandling 
• Skadeanmälan 
• Städa invändigt/trivsel i bilen 
• Tvätta utvändigt 
• Uppsikt olja/tankning 
• Överblick över-/undermil – rotering 
• Cykelpark med tillhörande reparation osv. 

Körjournaler 
Vad vi har sett från körjournalerna är att de bokförs olika detaljerat, vilket försvårar 
uppföljning av hur bilarna körs. Vi frågar oss om denna typ av körjournaler, som används 
idag, är en förlegad form. Det kanske skulle vara effektivt att överföra körjournalerna digitalt 
för att kunna använda den information som faktiskt finns i körjournalerna för att få en 
överblick över typ av körande (landsväg/tätort). Vi frågar oss vad som är syftet med 
körjournalerna. Vad vill kommunen få fram för information via körjournalerna? Det är viktigt 
att de redovisas enhetligt så att jämförelser/uppföljning är möjligt. Här anser vi att kommunen 
bör klargöra för de anställda vad syftet med körjournalerna är. Vi har upplevt att  är det svårt 
att få en helhetssyn. I nulägesrapporten hade det varit intressant att presentera hur stor del av 
körningen som är längre sträckor på landsväg respektive kortare inne i tätorten. Samtidigt 
hade det varit intressant att se hur körningen varierar med årstid. Tidsmässigt är det inte 
genomförbart att gå igenom körjournalerna så som de bokförs idag. Denna information är 
väsentlig vid upphandlig av fordon och rotation av bilar.  

Andra faktorer som påverkar tjänsteresor 

Ekonomi 
Vi har beräknat milkostnader i figur 5, s. 12, utifrån leasingavtalen. En rotation av bilarna, 
dvs. samtliga leasingbilar inom kommunen roteras (om de inte är specialfordon), så att de 
används där de behövs just för tillfället kanske kan medföra att fordonsparken kan krympas. 
Ur ekonomisk synpunkt är det att föredra ett mindre antal leasingbilar och att de som finns 
körs mer. Rotation av de bilar som finns idag så att de utnyttjas bättre kan också vara 
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ekonomiskt fördelaktigt då det kan leda till minskat användande av privat bil i tjänsten och 
färre korttids hyror.  
 
Vad gäller bilersättning som betalas ut vid användande av egen bil i tjänsten har vi inte 
fördjupat oss speciellt mycket i det pga. tidsbrist och avgränsningen i nulägesrapporten. Vi 
ser, i figur 8 och tabell 2 på s. 15, att det betalas ut högre bilersättning till barn- och 
utbildningsförvaltningen samtidigt har de uppgivit att de korttidsleasar vid flertalet tillfällen. 
Hög utbetalning av bilersättning samt upprepad korttidsleasing ger oss en känsla av att 
bilsituationen bör ses över. Ett par poolbilar för barn- och utbildningsförvaltningen kanske 
vore en idé, om det är geografiskt möjligt. Det har redan nämnts ovan att det kan finnas 
möjlighet till att minska på utbetalning av bilersättning om de befintliga leasigbilarna 
roterades mer. För att det ska vara möjligt att rotera bilarna inom och mellan förvaltningar är 
det viktigt att alla vet var man ska vända sig när man behöver en bil. Vi har personligen 
upplevt svårigheter att få tag på bilar när vi ska iväg på tjänsteärende, ibland är poolbilarna 
upptagna men det känns orimligt att tro att alla 76 bilarna är ute och åker samtidigt. 
Någonstans måste det ju finnas en ledig bil, men hur får man reda på det dagen innan eller 
samma dag som man ska iväg? 
 
Administrativa kostnader 
Flera minibilpooler innebär flera personer som behöver lära sig och sedan utföra 
administrativt och praktiskt arbete kring bilarna. Tittar man på räkneexempel 1 så går det åt 
minst 3 952 timmar per år för att administrera bilarna och utföra lättare service. Det är ett 
överslag som visar på tid för varje bil för sig, det kan tänkas att det går åt mer tid om man 
först ska kolla sin egen minibilpool och sedan jämföra med andra för att veta när/hur de kan få 
tag på bilar på annat håll. Beräkningen är gjord utifrån uppgift från hur mycket tid den 
delansvarige på KLK lägger ned per bil (sex stycken bilar) och det kan tänkas att tiden per bil 
blir annorlunda om man har fler/färre bilar. Vi ser dock ingen anledning att tro att den uppgift 
vi fått skulle vara orimlig. Tiden som läggs ned på bilarna idag är minsta möjliga och skulle 
något hända som kräver mer tid kan det hända att detta förbises och man kommer in i en ond 
cirkel. Tillslut måste bilen åtgärdas och det kan kosta onödigt mycket pengar för städning, 
reparation osv. bara för att tiden inte fanns från början. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen som har flest bilar har mer eller mindre delansvariga vid de 
olika enheterna och här upplever vi att det finns en efterfrågan om en person med 
övergripande ansvar. Bilarna körs mycket och ingen har riktigt tid att underhålla dem. 
Kollektivt finns ett ansvar, men då ingen har fått tid avsatt till att sköta frågorna kring bilarna 
upplever vi att ingen riktigt känner ansvar för bilarna.  

Miljö 
Koldioxid (CO2) utsläppen i världen måste minska och Åmåls Kommun bör göra sitt yttersta 
för att dra sitt strå till stacken. Vad kan man då göra åt biltrafiken generellt? 

• Den viktigaste åtgärden är att arbetsplanera så att det blir få resor som möjligt.  
• Av de resor som måste göras bör så många som möjligt ske till fots, med cykel och 

med kollektivtrafik. 
För de bilar som används kan man göra följande: 

• Använda dem så effektivt som möjligt, vilket bl.a. underlättas av ett tydligt centralt 
fordonsansvar och ett lättillgängligt bokningssystem där det går att hitta och boka 
samåkning. 

• Använda fordon som drivs med alternativa bränslen (etanol, el, biogas). 
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Åmåls Kommun bör föregå med gott exempel (gentemot kommuninnevånare och andra 
kommuner) genom att tänka på punkterna ovan och öka informationen till anställda och 
allmänhet.  
 
Kommunen kan eventuellt ordna kurser i Eco-driving för de anställda som kör mycket 
(önskvärt vore naturligtvis att alla tillsvidareanställda inom Kommunen fick utbildning i hur 
man kör mer ekonomiskt och miljövänligt) och på så vis minska både miljö- och ekonomi 
belastningen något.  
 
Vi har sett att det finns ett antal friköpta bilar som är av äldre modell, finns bilar som är äldre 
än nio år. Vi ifrågasätter användandet av äldre bilar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt 
eftersom vi tvivlar på att det stämmer överens med Åmåls Kommuns profil (Miljömål, 
Klimatstrategi, Trafiksäkerhetspolicy). 
 
Transportalternativ – cykel och promenad 
Cykelprojektet var ett mycket bra initiativ av Bygg- och miljökontoret. Det skulle vara 
intressant att göra en uppföljning för att se hur många cyklar som finns kvar och om de 
fortfarande används. Vi tycker att det självklart borde finnas cyklar som ett alternativ för de 
som vill värna om miljö/hälsa och att kommunen borde uppmuntra till en sådan handling. 
Kommunen kunde kanske underlätta för anställda att använda cykel vid kortare förflyttningar 
genom att tillhandahålla cyklar som är anpassade att användas i tjänst 
(cykelkorg/cykelväskor/lås/hjälm/regnkläder/reflexer osv.) Det ska även upplevas positivt att 
använda egen cykel, men det förutsätter att det finns lämplig cykelparkering. Vi ser många 
fördelar med att använda cykel: miljö- och hälsomässigt samt ekonomisk.  
 
Hemtjänsten i centrum av och södra delen av Åmål ska ha en stjärna i kanten för att de cyklar 
i tjänsten. Det tycker vi borde sporra fler att göra det. 
 
Med enkla medel tror vi att det skulle gå att genoföra ett cykelprojekt där cyklarna skulle 
utnyttjas av kommunens anställda för resor i tjänsten. Detta kräver dock en liten organisering 
vad gäller administration, service, handhållande av hjälmar, regnkläder osv. Någon måste ha 
på sin lott att ansvara för cyklarna och följa upp/utvärdera cykelprojektet. Eventuellt kan en 
cykelpool ingå i en bilpool där den ansvarige också ansvarar för att utföra mindre reparationer 
på cyklar om behov uppstår.   
 
Vad gäller ersättning för användande av eget fordon i tjänsten så finns det i 
Personalredogörarpärmen (i samband med bilersättning) uppgifter om ersättning med 16 öre 
per km vid användande av egen cykel i tjänsten. Om denna ersättning skulle ökas kanske det 
skulle vara en morot för att få personalen att cykla mer.  
 
För att öka motivering till att cykla mer i tjänsten kanske man kan ta hjälp av 
folkhälsosamordnaren i kommunen. 
 
Promenader måste ju förekomma inom tätorten. Det finns inget underlag för detta, men vi 
tycker att en mindre kartläggning vore intressant. Vi har inga uppgifter om hur ofta 
kommunens anställda väljer att promenera eller cykla. För att få en helt rättvis bild borde de 
promenader/cykelturer som gjorts genom åren vägas in i nulägesbilden, vilket är omöjligt. En 
utgångspunkt behövs för att kunna räkna på vinster/förändringar av aktiva transportval.  
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Trafiksäkerhet i tjänsten 
Trafiksäkerhet är mycket viktigt och vad gäller trafiksäkerhetspolicyn anser vi att den bör 
uppdateras i samband med att kommunen tar fram sin resepolicy. Trafiksäkerhet gäller alla 
vare sig de använder bil, cykel eller promenerar. För att de anställda i Åmåls Kommun ska 
känna sig trygga bör fordonsorganisationen ses över eftersom osäkerhet kring exempelvis 
leasingbilarnas underhåll kan upplevas stressande. Resandet kan förslagsvis tas upp på lokala 
arbetsplatsträffar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika problem av den 
typen. Vi har valt att inte gå in djupare på trafiksäkerhet i tjänsten eftersom det inte hör 
hemma i fordonsinventeringen – nulägesrapporten. I det kommande arbetet i med att ta fram 
en resepolicy för Åmåls Kommun är det dock mycket viktigt att fokusera mer på 
trafiksäkerhet i tjänsten. 

Slutsatser 
I och med fordonsinventeringen – nulägesrapporten har vi sett flera delar där fördjupad 
kunskap behövs för att få en klarare bild över förändringsmöjligheterna. Vi ser flera delar att 
undersöka vidare för att få ett material som kan användas för att se över behovet av att 
effektivisera och förbättra. Det behövs ett utgångsläge för att kunna få mätbara resultat. Till 
att börja med underlätta att låna bilar mellan förvaltningar – förbättra kommunikationskanaler 
inom organisationen. Samordning/uppdatering av billistor (på intranät, på ekonomiavdelning 
och hos sekreterare) skulle underlätta fordonshanteringen.  
 

• Tydliggöra ansvarsfrågorna när det gäller kommunens fordonspark. Någon/några med 
helhetsansvar bör finnas. Delegation av fordonsansvar åtföljs av tydliga riktlinjer.  

• Att införa ett digitalt bokningssystem som används över förvaltningsgränserna skulle 
kunna bidra till effektivare nyttjande av den befintliga bilparken.  

• Behovsanalys, vilket innefattar b. la. fördjupning av resemönster – för att se det 
verkliga behovet av fordons typer och antalet fordon. För att kunna kartlägga 
resemönster i detalj behöver användandet av körjounaler ses över.   

• Bränsleuppföljning – för att se över om bilarna tankas med rätt bränsle. För att 
bränsleuppföljning ska vara möjligt behöver kontokortsystemet hos Preem ses över. 

• Skapa en eller ett par bilpooler (där ev. cykelpool ingår) inom kommunen. 
• Inventering av arbetsfordonen inom kommunen – för att i framtiden få en helhetsbild 

över den kommunala verksamhetens fordonsorganisation, miljöpåverkan osv.  
 
Även här kan Vägverkets handbok och tillhörande material (finns att hämta på Vägverkets 
hemsida enligt anvisning i Handboken) vara till god hjälp. 

Fortsatt arbete – Resepolicy 
Ett bakomliggande argument för den här rapporten var att den skulle ge underlag för det 
fortsatta arbetet med att ta fram en resepolicy för Åmåls Kommun. En resepolicy kan och ska 
innefatta en mängd riktlinjer och rekommendationer för hur vi väljer att resa i tjänsten, här 
kan Vägverkets handbok (Handbok för bättre kommunala tjänsteresor) ge vägledning. 
Vägverket har på sin hemsida förslag på hur en resepolicy kan byggas upp och tittar man på 
andra kommuner t.ex. Ulricehamn, Linköping och Vetlanda så ser man att de är uppbyggda på 
liknande sätt. Vi anser att arbetet med en resepolicy och dess tillhörande styrdokument måste 
prioriteras.  
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