Vanliga frågor och svar om förmånscyklar
Varför inför Laxå kommun/Hallsbergs kommun detta?
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har korta avstånd och cykel är många gånger ett bättre
alternativ än bilen. Cykling är bra för miljön och för hälsan.
Hur funkar det?
Fast anställda kan hyra en cykel under 3 år till ett förmånligt pris. Cykelhjälm och försäkring ingår.
Kostnaden dras på bruttolönen.
Hur mycket kostar det för den enskilde?
Från en dryg hundralapp i månaden och uppåt beroende på modell.
Hur mycket kostar det för kommunen?
Ingenting.
Hur förmånligt är det? Hur mycket går arbetsgivaren in och subventionerar?
Det är ingen subvention från arbetsgivaren, men eftersom det är stora volymer och dras på
bruttolönen blir det förmånligt för den anställde och man kan spara uppemot 40 %
Att köpa en ny cykel eller elcykel är en ganska stor investering på många tusen, en del av den stora
vinsten är att man inte behöver ligga ute med de pengarna. Och går cykeln sönder har man en lång
garanti och support.
Vad är fördelen med att hyra sin cykel istället för att köpa den? Blir det verkligen billigare?
När vi som kommun gör detta blir det en stor volym och bra villkor. Man behöver inte ligga ute med
pengar och sedan erbjuder leverantören support, längre garanti och trygghet vid eventuell
sjukskrivning eller stöld. Vilket gör detta till ett smidigt cykelägande över flera år. Detta har varit
mycket populärt bland andra kommuner.
När man skriver på avtalet vet man inte vad det kommer att kosta att köpa loss cykeln efter tre år.
Vore det inte bättre om man får veta det i förväg?
Det går inte av skatteskäl eftersom det är det aktuella marknadsvärdet vid tidpunkten för köpet som
måste gälla. Men ingen är tvungen att köpa cykeln, man kan lika gärna lämna tillbaka sin cykel och
välja en ny att hyra och får då en ny cykel efter tre år.

