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REGLER FÖR NYTTJANDE AV KÅRBIL 
Regler för nyttjande av kårbil är bindande för alla organisationsdelar inom Umeå studentkår, samt 
för de externa parter som önskar nyttja bilen. 

Denna regel fastställdes av kårstyrelsen den 11 november 2014. Enligt beslut fattat av kårstyrelsen 
den 4 juni 2015 delegerades till kårstyrelsens arbetsutskott att fastställa vidare revideringar av regeln. 
Kårstyrelsens arbetsutskott har därefter reviderat regeln den 8 juni 2015. 

Användning 
Bokning Allt nyttjande av kårbilen måste förbokas i Umeå studentkårs 

bokningssystem [bokning.umeastudentkar.se]. 

Bokning för privat bruk får enbart ske under innevarande vecka och 
tidigast fem dygn i förväg. 

Körjournal Körjournal ska ifyllas innan som efter bokning. Innan bokning ska 
nyttjare också kontrollera att mätarinställningen överensstämmer med 
tidigare registrerad körjournal. 

Skötsel Bilen ska återlämnas i samma skick och på samma plats som den hämtades 
– parkeringsplats 413 på samhällsvetarhusets parkering. 

Efter användning ska bilen grovstädas på skräp och annan medhavd 
utrustning. 

Under vintertid ska motorvärmare användas efter avslutad körning, med 
timer inställd på två timmar. 

Tankning Ersättning för tankning betalas ut mot uppvisande av kvitto. Kårbilen 
tankas med 95-oktanig bensin, blyfri. 

I samband med tankning kontrolleras även spolarvätska, ringtryck, 
kylarvatten samt motorolja. 

Skador All körning sker på egen risk. All skada uppkommen under 
bokningsperioden ska omedelbart anmälas till kanslichef vid Umeå 
studentkår, och eventuell självrisk debiteras den som bokat bilen. Vid 
trafikskada är självrisken 1 000 kr för förare 25 år eller äldre, samt 2 000 
kr för förare 24 år eller yngre. Vid stöld är självrisken 2 000 kr. Om bilen 
vid stöldtillfället var olåst utgår självrisk om 5 000 kr. 

Böter Eventuella böter betalas av den som bokat bilen. Alla böter utfärdade 
under bokningsperioden ska omedelbart anmälas till kanslichef vid Umeå 
studentkår. 
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Debitering 
Personal eller arvoderade vid Umeå studentkår nyttjar bilen kostnadsfritt i tjänsten. Övriga parter 
debiteras efter följande. 

Bokningsavgift 10 kr per bokning. 

Timavgift 10 kr per påbörjad bokad timme. Timavgiften kan aldrig överstiga 100 
kr per dygn. Timavgiften avser bokad timme oberoende av hur bilen 
använts under bokningen. 

Milavgift 20 kr per påbörjad mil. 

Förseningsavgift 100 kr per påbörjad timme, om återlämning av bilen inkräktar på annan 
bokad tid. 

Skador eller böter Enligt ovan. 

Regelöverträdelser Om reglerna som föreskrivs i detta dokument inte efterlevs, till exempel 
genom en ej korrekt ifylld körjournal, ej rapporterade skador, ostädad bil 
eller böter och så vidare, debiteras 300 kr. 

 


