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REGLER FÖR UTHYRNING AV KOMMUNENS BILAR
Allmänt
Via Insidan eller via Munkedals kommuns reception i Forum kan kommunens personal boka
bil vid behov av resa i tjänsten. Det finns i dagsläget fem bilar som kan bokas. Det finns två
stycken Renault Laguna som i första hand är avsedda för längre resor. Till varje bil finns ett
bensinkort som skall användas då bilen tankas. Bilen får ej återlämnas med mindre än ¼ tank.
Pris
Varje arbetsplats debiteras månadsvis vad man faktiskt har kört, dock för minst 3
mil/tillfälle. Kostnaden är 36,- eller 32, - per mil beroende på vilken bil som väljs (2004).
Ansvar för bensinkort
För Forums bilar gäller att bensinkortet inte får lämnas i fordonet då det står parkerat, föraren
ansvarar för att bensinkortet förvaras och hanteras på ett riktigt och säkert sätt.
Användningsområde av bensinkort
Bensinkortet är avsett för tjänstebruk och får inte användas för privat bruk. Det får inte heller
användas för annat än bensin till det fordon som kortet är registrerat på. Kortet får inte heller
användas för kontantuttag.
Redovisning
De inköp som noteras på fakturan från bensinföretaget ska verifieras med kvitto. Inköp som
inte kan verifieras betalas av den enskilde.
Regler
• Prioritering av bilar sker i den ordning anmälan görs.
•

Vid bokning av bil skall resmål uppges.

•

Bokade bilar som inte avhämtas innan 30 minuter efter utsatt tid debiteras en kostnad
på 200 kronor. Med detta tror vi att alla kan få en bättre service och att så många som
möjligt kan utnyttja bilarna.

•

Vid utnyttjande av bil skall körjournal föras. Körjournalen förvaras i bilen under färd
och återlämnas tillsammans med bilnyckel och bensinkort till receptionen. OBS!
Ansvar och verksamhet måste vara ifyllt, eftersom faktura utgår från dessa
uppgifter.

•

Se till att inga kvarglömda saker eller skräp finns kvar i bilen.

•

Se till att bilen är låst och rutor uppvevade då ni inte använder bilen. Vintertid skall
motorvärmare kopplas tillbaka till bilen då ni lämnar tillbaka den vid Forum.

•

Märker ni fel på bilen skall ni meddela växeln.

