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§ 18 2020.021 KS

Riktlinjer för leasingavtal
Ärendebeskrivning
I revisorernas löpande granskning 2018 konstaterade de att det saknas ett samlat register
över kommunens leasingavtal. De rekommenderade kommunen att upprätta rutiner för
leasing och att iföra årliga avstämningar av leasingavtalen mot redovisningen.
Kommunstyrelsen svarade revisorerna den 27 mars 2019, § 55.
Kommunledningskontoret har sett över behovet av riktlinjer för leasing, i enligt med svaret till
revisorerna, och kan konstatera att det råder viss osäkerhet kring vem som har rätt att teckna
leasingavtal. Därför har kommunledningskontoret tagit fram förslag till riktlinjer för
leasingavtal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 januari lämnat följande yttrande:
Kommunen leasar idag personfordon, inventarier, maskiner och tillfällig utrustning t.ex. vid
events. Även hyra av fast egendom, som mark och lokaler räknas som leasing i ekonomisk
mening, men den föreslagna riktlinjen omfattar dock endast leasing av lös egendom.
Genom leasingavtal binder kommunen upp sig för framtida kostnader och därför är
grundregeln:
-kommunen ska äga den utrustning som krävs för att bedriva den löpande verksamheten och
leasing ska användas restriktivt.
Undantag från grundregeln:
-leasingavtal kan tecknas om det blir billigare för kommunen än inköp under
avskrivningsperioden inklusive eventuella serviceavtal, personella och lokalmässiga resurser
som krävs för inköp, hantering och förvaring/avyttring.
-leasingavtal kan tecknas om inköpskostnaden inte kan motiveras utifrån behovet, t.ex. vid
kortare projekt/events, eller då utrustning som krävs är alltför specifik för en enskild
elev/brukare för att motivera inköp.

Om leasing ska tillämpas, är grundregeln att kommunen företrädesvis ska använda sig av
operationell leasing.
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Undantag från grundregeln kan göras om leverantörer som kan tillhandahålla den utrustning
som krävs mot operationell leasing saknas och/eller om finansiell leasing bedöms mest
ekonomiskt fördelaktigt efter utförd investeringskalkyl.
Personfordon är undantagen grundregeln.

I kommunens finansriktlinjer har ekonomichefens getts ansvar för beslut och genomförande
av leasing. I riktlinjerna för leasingavtal förtydligas ansvaret för tecknandet av leasingavtal
och därmed framtida kostnader:
-Ekonomichefen ansvarar för leasing och tecknar leasingavtal för kommunen. Undantag görs
vid leasing av
personfordon där fordonsansvarig är ansvarig för leasing och avtalstecknande. Ansvaret
kan inte delegeras vidare.
-Ekonomichefen ansvarar för en kommungemensam förteckning över samtliga leasingavtal.
-Ekonomichefen ansvarar för rutiner för leasing och beräkningsmetoder för
investeringskalkyler inför tecknande
av leasingavtal.
-Ekonomichefen ska vid behov föreslå uppdatering av dessa riktlinjer.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för leasingavtal godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida 2 av 2

