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GPS-policy SVEFAB 

SVEFAB har valt att installera GPS med positioneringsteknik i samtliga servicebilar, 
ändamålet med detta är följande punkter: 

- Logistik och fördelning av resurser 
- Säkerhet 
- Framställan av statistik 
- Klagomålshantering 
- Elektronisk körjournal 

Logistik och fördelning av resurser 
När något akut inträffar har vi möjlighet att se vem närmsta resurs är och behöver på 
så vis inte ringa onödiga samtal, vilket både är tidskrävande samt att det stör övrig 
personal i deras arbete och orsakar stress. Även inställelsetiden minskar genom 
detta. Vi kommer således att effektivisera vår verksamhet. Då vi kan lokalisera den 
resurs som befinner sig närmast det inträffade kan vi också minimera onödiga 
körningar vilket är till gagn för både ekonomi och miljö. 

Säkerhet 
Om servicebilen står kvar på sista arbetsplatsen man varit på för dagen mer än två 
timmar efter avslutad arbetsdag går ett sms/mail till ansvarig chef, som kontaktar den 
anställde och kontrollerar att denne inte skadat sig eller liknande. Man kan även 
lokalisera fordonet om man befarar att olycka inträffat. Stulna fordon kan enkelt 
spåras för minsta möjliga produktionsbortfall för bolaget. 

Framställan av statistik 
Då ett av våra mål är att sänka vår förbrukning till 0,6 l/mil möjliggör detta system att 
vi på ett enkelt sätt kan sammanställa denna statistik. Samt att våra kunder allt oftare 
ställer krav på att vi ska kunna påvisa ett strategiskt miljöarbete i våra upphandlingar. 
Det ger oss även möjlighet att skapa underlag för utfört uppdrag gentemot 
uppdragsgivare. 

Klagomålshantering 
Om klagomål inkommer från utomstående kan vi snabbt komma fram till vilken bil de 
avser och på så vis prata med föraren av berörd bil. Om klagomålet ej är befogat 
kommer vi genom systemet även kunna se att något fel ej har begåtts. Att bilarna 
framförs på ett sådant sätt som motsvarar våra beställares krav är av största vikt för 
att vi ska kunna behålla våra uppdrag. 

Elektronisk körjournal 
En otroligt smidig och tidsbesparande lösning som gör att vi slipper felavläsningar 
samt all manuell hantering av papper och liknande, det minskar extraarbete och ger 
mindre stress. Att slippa alla pappershantering är även detta något som är positivt ur 
miljöhänseende.  
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Information om hur uppgifterna används m.m 

Personuppgiftsansvarig är SVEFAB och vi har ett biträdesavtal tecknat med 
Total car. 

Hur fungerar det rent praktiskt 
Varje fordon utrustas med en GPS-mottagare som via gprs (datatrafik via gsm-nätet) 
sänder signaler till en mottagarcentral. Denna central lagrar sedan informationen och 
information ur centralen kan endast hämtas av ett begränsat antal användare. 
Informationen är tillräcklig för att motsvara Skatteverkets krav på körjournal. Endast 
uppgifter om fordonen kommer att lagras i systemet, alltså inga personuppgifter. 

En ”privat” knapp kommer att finnas som används vid exempelvis raster. 

Vilka kategorier av uppgifter samlas in 
Körning i realtid samt körloggen avseende körning under arbetstid. 

Hur länge sparas uppgifternas 

Uppgifterna sparas endast i 3 månader, då det anses rimligt att spara uppgifterna 

under den tiden för att i efterhand kunna komplettera befintliga körjournaler med 

exempelvis uppgift om syfte med en viss resa. Körjournaler kommer enligt 

bokföringslagen att sparas i systemet i minst 7 år. Detaljerad information om resväg 

sparas i 3 månader. 

Rutiner för gallring 
Systemet är inställt så att det själv raderar uppgifter när de är äldre än tre månader. 

Behörighetsstyrning, teknisk och administrativ säkerhet 
Inloggningen till Total Cars system är individuell och möjliggör spårning av obehörig 
åtkomst. Det finns en logg att tillgå, vilken gör det möjligt att se historik över vem som 
loggat in och vad man gjort i systemet. Loggen är skyddad mot otillåtna ändringar. 
Denna följs upp genom stickprovskontroller c:a 1 gång i månaden. 

Behöriga att ta del av uppgifterna 
Personal i arbetsledande position har personlig inloggning till systemet. För tillfället: 
Mikael Andersson, Lina Sjöström, Mikael Jouper, Joakim Bergström, Erik Tjäderqvist. 
Arbetsledare har en begränsad inloggning där de endast har tillgång till sin egen 
personal. Undantaget från detta är VD samt förvaltningschef som har tillgång till 
systemet i sin helhet. Detta för att skydda den enskilde arbetstagarens integritet. 
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Kontroll 
Vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens förtroende, till 
exempel missbruk av tidredovisning kan systemet användas för kontroll av arbetad 
tid. Innan arbetsgivaren utför detta skall man följa nedan steg: 

1. Boka in ett samtal med berörd person och gå igenom misstankarna. 
2. Komma överens med arbetstagare att gemensamt kontrollera i systemet. 
3. Om arbetstagaren ej vill godkänna detta ska berörd fackförening kontaktas 

och en MBL-förhandling genomförs innan kontroll utförs. 

Vilken information du som anställd kan få ut, registerutdrag 
Du har som anställd rätt att ta del av de uppgifter som finns sparade om dig. Samt att 
du har rätt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vad som finns tillhandhålls av 
företaget till den anställde 1 gång per månad fram till utvärderingen. 

SVEFAB följer Datainspektionens lagar gällande GPS-positionering av 
servicefordon. Sker ändringar från Datainspektionen som föranleder ändringar 
i policyn skall ändringen meddelas berörd personal. 


