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POLICY VID UTHYRNING, UTLÅNING, FÖRSÄLJNING AV INVENTA-
RIER OCH UTRUSTNING TILL ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVAL-
DA 
 
 
 
Det förekommer att anställdas möjligheter att för privat bruk utnyttja kom-
munala tillgångar såsom fordon, inventarier, utrustning och verktyg aktua-
liseras. Det kan dels handla om temporärt utnyttjande i form av uthyrning 
eller utlåning eller ren försäljning till anställda. Kommunens policy i dessa 
frågor är följande (notera att tillhanda-hållande av motsvarande tjänster, 
då de även riktar sig till allmänheten, prövas i annan ordning): 
  
Som grundprincip kan konstateras att det inte är en kommunal angelä-
genhet att ställa inventarier till de anställdas förfogande för deras privata 
bruk. Därför bör stor restriktivitet iakttas vad gäller att bedriva uthyrning, 
utlåning och försäljning till anställda. 
 
Av särskilt stor vikt är att kommunen inte konkurrerar lokalt eller regionalt 
med aktörer som på kommersiell grund svarar för uthyrning och försälj-
ning. 
 
Ett annat skäl för att kommunen i allt väsentligt bör avstå från uthyrning el-
ler försäljning till anställda är att det ibland är förknippat med svårigheter 
att åsätta en relevant prislapp på varan. Denna omständighet riskerar att i 
enstaka fall leda till missbruk eller upplevd bristande rättvisa. 
 
Försäljning direkt till anställda kan vara motiverad i undantagsfall, då in-
ventariet är avskrivet, uppenbart ej längre har något nyttovärde i kommu-
nen och inte heller har något märkbart marknadsvärde. En förutsättning är 
att kommunen inte behöver göra insatser för att iordningsställa inventari-
erna i fråga. Det skall dessutom stå utom allt tvivel att försäljningen inte 
utgör konkurrens med det lokala eller regionala näringslivet. 
 
Lämpligt tillvägagångssätt vid försäljning bör dock i allmänhet vara att den 
görs tillgänglig för allmänheten ( t ex via annonsering eller Repris), varvid 
kommun-anställda ges samma möjlighet som alla andra att köpa inventa-
rier.  
 
Ovan nämnda principer avser försäljning/uthyrning/utlåning till samtliga 
kommunens förtroendevalda och anställda. Därvid skall även Policy vid 
försäljning av kommunal egendom, antagen av KS 1999-02-08 i till-
lämpliga delar beaktas.                        
 
 

C:\Documents and Settings\marlas\Skrivbord\Utlåningspolicy.doc 


	POLICY VID UTHYRNING, UTLÅNING, FÖRSÄLJNING AV �

