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Angående Leasingbilar i kommunen 
 
Leasingavtal 
Under 2016 gjordes nya upphandlingar som förnyade konkurrensutsättning från 
SKL Kommentus ramavtal 2014-2. Kommunstyrelsen ansvarade för upphand-
lingen och hade som mål bl.a. att minska koldioxidutsläppen från våra fordon 
och bidra till de nationella miljömålen. Det resulterade i att avtal skrevs med tre 
leverantörer för olika fordonstyper. 
 

• Upplands Motor AB, Renault elbilar och minibuss 
• Bilteam Östhammar AB, VW Golf hybridbil  
• Uppsala Bilgalleri AB, Peugeot dieselbilar 

 
I juni 2018 har kommunen totalt 111 fordons leasade, 78 av dem är tecknade un-
der 2017 och 2018 med ovanstående leverantörer. 
 
Alla nya leasingavtal tecknas av utsedd fordonansvarig person. 
 
Organisation och skötsel 
Alla fordon leasas av Kommunstyrelsen, Enheten för arbete och sysselsättning. 
De i sin tur interndebiterar respektive enhet kostnaden för deras fordon. Det 
finns en fordonsansvarig person som har det övergripande ansvaret för alla for-
don. Alla fordon tas in cirka 1 gång i månaden för tvätt och allmän översyn dess-
sutom ser man till att fordonen servas och besiktas. 
Målet är att sköta om fordonen  under leasingperioden så bra som möjligt för att 
maximera restvärdet. 
 
Regler för användande 
Det finns inga generella nedskrivna regler eller rutiner för hur fordonen får an-
vändas. Varje enhet ansvarar för att deras fordon används enbart i verksamheten 
och inte i privat syfte.  
Med början i juni 2018 har vi börjat installera elektronisk körjournal i alla for-
don, detta för att uppfylla skatteverket krav på körjournal men också för att få en 
effektivare användning och kontroll över vår fordonspark. 
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När det gäller laddning av våra el- och hybridfordon så pågår ett arbete tillsam-
mans med Östhammarshem att bygga ut för att  möjliggöra en effektiv och snabb 
laddning vid deras ägda fastigheter. Där kommunen äger fastigheten är möjlig-
heten till snabbladdning bättre.  
Kostnaden för utbyggnad av ladd stationer är relativt hög så det är viktigt i detta 
skede att planera rätt inför framtiden då vi antar att elbilarna kommer bli fler och 
att antalet hybrider blir färre.  
 
Elbilar har vi bara där vi har möjlighet till snabbladdning. Hybridbilar finns ute i 
verksamheten även på ställen där vi ännu inte har en optimal möjlighet att ladda 
dem. 
Respektive enhet ansvarar för att bilarna använder el i mesta möjliga mån. För 
de bilar som finns centralt och bokas har information gått ut via mail, samt att 
information ges av Östhammar Direkt när nyckel lämnas ut. Även fordonsvarig 
har skickat ut mail om detta till alla enheter som har hybrid- och elbilar samt att 
de informerar när de hämtar och lämnar bilar vid tvätt. 
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