Europeiska regionala utvecklingsfonden
Klimatsamverkan Skåne

Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

Rutin Digitala körjöurnaler
Inledning
Tomelilla kommun har installerade digitala körjournaler i alla personbilar, lätta transportbilar och
minibussar som nyttjas i den kommunala verksamheten.
Systemet hanterar elektroniska körjournaler och ska minst uppfylla Skatteverkets krav på innehåll,
för närvarande gäller detta;






Mätarställning vid årets början och årets slut.
Datum och mätarställning vid resans start, samt varifrån resan startade.
Ärende, samt vilka platser/företag/personer som besökts.
Hur många kilometer som körts.
Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

Om Skatteverkets krav ändras, ska utrustningen anpassas till de nya reglerna.
Systemet registrerar inte resans färdväg utan enbart start och stopp.
Med digitala körjournaler behöver inte verksamheterna skriva upp manuellt mätarställning och
antal körda kilometrar, men måste själva hålla reda på resans syfte och/eller vem som är besökt.

Användare och ansvar
Systemet har två superanvändare som kan se hela förvaltningens statistik. Verksamhetscheferna
med fordonsansvar har tillgång till sin verksamhets fordon och enhetschefer har tillgång till sin
enhets fordon. Se tabell 1.

Uppföljning statistik
Körjournaler genereras automatiskt för varje bil månadsvis via systemet och skickas ut till
respektive ansvarig.
Utöver detta sker en central årlig sammanställning av förvaltningens sammanlagda statistik.
Statistiken redovisas inte per fordon, utan enbart per verksamhet och enhet. Den centrala
statistiken redovisas till ledningsgruppen årligen, eller vid behov. Verksamhetscheferna och
enhetscheferna ansvarar själva för att följa upp sina enskilda fordon. Statistiken ger underlag för
budgetplanering och upphandling av nya fordon.
Följande statistik följs upp och redovisas centralt årligen;







Mätarställning vid årets början och slut
Antal körda kilometrar
Totalförbrukning drivmedel
Snittförbrukning drivmedel
Koldioxidutsläpp
Parkeringstid, den tid bilen står parkerad.
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Tabell 1 Användare och ansvar
Superanvändare:

Centralt fordonsansvarig och IT-chef

Verksamhetschefer:

Enhetschefer

Vård och Omsorgs chef
Socialchef

Enhetschef Hemtjänst Brösarp
Enhetschef Hemtjänst Tomelilla
Enhetschef LSS
Enhetschef REBUS
Enhetschef Rehab
Enhetschef SSK
Enhetschef Välagården

Samhällsbyggnadschef

Enhetschef Gata/park
Enhetschef Bygglov
Enhetschef Vatten och avlopp
Enhetschef Fastighet

Kultur och Fritidschef

Enhetschef fritid och turism
Måltidsverkstadschef

Bilpoolsansvarig

Kommunhusets bilpool

