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att införa möjligheten för medarbetare i kommunen att avstå del av lön mot ett hyrköp av en 
cykel. 
 
 
Sammanfattning 
Under senare år har alltfler arbetsgivare som ett led i strävan att vara attraktiva infört 
möjligheten till löneväxling mot olika förmåner, t.ex. ökade pensionsavsättningar, 
förmånsbilar eller cykel.  
 
Löneväxling mot cykel fungerar som ett hyrköp, där cykeln hyrs under en treårsperiod 
varefter den kan köpas loss, på samma sätt som förmånsbilar. Medarbetaren kommer alltså att 
förmånsbeskattas.  
 
Ärendet 
Uppsala kommun befinner sig i en omvärld där vi konkurrerar om arbetskraft. Olika typer av 
förmåner kan vara tungan på vågen när en potentiell medarbetare ska välja arbetsgivare. Att 
välja dessa förmåner med omsorg och utifrån kommunens inriktning, med t.ex. ökat 
klimatsmart resande innebär att helhetssynen på förmånerna hänger ihop med den politiska 
ambitionen.  
 
Det är också viktigt att grunderna i kommunens arbetsgivarpolicy beaktas och lika-
behandlingsinriktningen kommer till uttryck. Förslaget innebär att alla ges möjlighet till 
löneväxling och att valet att avstå lön ligger på den enskilda individen.  
 
Kommunledningskontoret har under året förhandlat fram vederbörliga underlag med samtliga 
fackliga organisationer och inlett förhandlingar med bolag för hyrköp av cyklar.  
 
Verkställigheten kan inledas per årsskiftet med första löneväxlingsmånad i januari 2017. 
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Föredragning 
Förmånen gäller enbart tillsvidareanställd personal eftersom avståendet från lön måste göras 
långsiktigt och som huvudregel för ett år i taget. Alla tillsvidareanställda omfattas av rätten att 
löneväxla mot hyrköp av en cykel och ett informationspaket tas fram för att säkra att varje 
enskild medarbetare kan bedöma konsekvenserna av ett löneavstående.  Att avstå lön får 
konsekvenser på allmän pension, sjukpenninggrundande inkomst och underlag för A-Kassan. 
Det är därför av stor betydelse att var och en som väljer att löneväxla tar ställning till detta i 
förhållande till sin egen situation.  
 
Löneväxling mot hyrköp av cykel bygger på att kommunen ingår avtal med ett företag som 
hyr ut cyklar, och därmed slipper ägandet, och administrationen. Metoden tillämpas redan 
med stor framgång av bl.a. Västerås stad. Medarbetaren ingår därefter ett avtal med bolaget 
om hyra i tre år. När hyresperioden är slut kan cykeln antingen köpas för resterande värde 
eller återlämnas. 
 
Kommunen strävar efter likabehandling och kommer därför att låta ett antal anpassade 
cykelmodeller ingå i utbudet. Även elcyklar kommer att kunna väljas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ökade kostnader för kommunen. 
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