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1 Riktlinjer för inköp och brukande av fordon i 
Lekebergs kommun 

Dessa riktlinjer gäller för de fordon som köps eller hyrs in för brukande i kommunens 
verksamheter. 

2 Styrande faktorer vid inköp och brukande av fordon 
Många olika faktorer har inverkan på val av fordon till kommunens verksamheter. 
Följande faktorer ska vara styrande vid inköp av fordon till kommunens 
verksamheter: 

 Klimatpåverkan 
 Trafiksäkerhet och arbetsmiljö 
 Totalekonomi (livscykelekonomi) 

Utöver ovanstående faktorer, och faktorerna under stycke 2.1, ska inte fordonsinköp 
kräva investeringar inom andra områden, t ex krav på utbyggnad av laddinfrastruktur 
eller garageplatser. I fall där så bedöms nödvändigt ska särskilt investeringsbeslut 
fattas innan fordonsinköp får ske. 

2.1 Påverkande faktorer vid inköp och brukande av fordon 
Utöver de styrande faktorerna ska följande faktorer värderas inför inköp och 
brukande av fordon i kommunens verksamheter (OBS: faktorerna står inte i 
prioriteringsordning): 

 Verksamhetens användarkrav/behov 
 Möjligheter till service, gärna lokalt 
 Möjligheter att tanka/ladda 
 Möjlighet till enhetlig fordonspark (bilmärke) 
 Fordonsgarantier – serviceerbjudanden i samband med inköp 
 Möjliga tillval – t ex: drag, alkolås, motorvärmare, kupévärmare 
 Körkortskrav 

2.2 Ansvar för inköp av fordon 
Beslut om inköpen/leasing av fordon sker enligt kommunstyrelsen 
delegationsordning.    

2.2.1 Genomförande av fordonsinköp 
Med inköp av fordon likställs att hyra/leasa fordon för kommunens behov. Inköp av 
fordon kan genomföras på tre sätt; som egen offentlig upphandling, genom avrop 
från regional eller central ramupphandling eller genom direktupphandling av enstaka 
specialfordon eller begagnade fordon som inte ingår i befintliga ramavtal. 
Med specialfordon menas i detta fall fordon som endast finns i enstaka exemplar/typ 
i kommunen. 
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2.2.2 Köpa för att äga eller hyra/leasa 
Valet om att fordon ska köpas in för ägande eller om fordon ska hyras/leasas ska 
relateras till bedömd totalekonomi (livscykelekonomi, momsavdrag, administrativa 
kostnader m.m.). För- och nackdelar med ägande eller hyra/leasing kan även variera 
över tiden, t ex beroende på externa beslut om avdrags- och 
finansieringsmöjligheter. 

Beslut om inköp för ägande eller att hyra/leasa fattas enligt kommunstyrelsen 
delegationsordning.    

2.2.3 Avyttring av fordon  
Fordonsförvaltningen ansvarar för att ta fram planering för avyttring av fordon. 
Beslut om avyttring av fordon fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.  

3 Fordonsförvaltningen 
Teknik och serviceavdelningen ansvar för kommunens fordonsförvaltning. I detta  
ingår följande;  

 beredning inför inköp av fordon, planering för fordonsbyten,  
 beredning för försäljning av ägda fordon,  
 besiktning av fordon,  
 service av fordon (vid aktuell serviceverkstad),  
 regelbunden fordonsvård (tvätt m.m.), och  
 fordonsadministration. 
 Ansvar för kommunens poolbilar och hanteringen av detta  

3.1 Verksamheternas ansvar  
Respektive verksamhet ansvarar för att verksamhetens krav och önskemål redovisas i 
samband med beredningsarbetet inför fordonsinköp. 

Respektive verksamhet ansvarar även för att medarbetare som ska köra 
verksamhetens fordon har erforderliga körkort och i övrigt den utbildning och 
kompetens som krävs för att framföra de aktuella fordonen i tjänsten.

Page 4 of 4


	__srv-app-90_platinafiles$_BookmarskUpdaterCache_+tZLAYfBRbnia49k4fyEVg==.Docx
	1	Riktlinjer för inköp och brukande av fordon i Lekebergs kommun
	2	Styrande faktorer vid inköp och brukande av fordon
	2.1	Påverkande faktorer vid inköp och brukande av fordon
	2.2	Ansvar för inköp av fordon
	2.2.1	Genomförande av fordonsinköp
	2.2.2	Köpa för att äga eller hyra/leasa
	2.2.3	Avyttring av fordon


	3	Fordonsförvaltningen
	3.1	Verksamheternas ansvar



