
FAQ Förmånscykel 

 

1. Kan alla beställa förmånscykel? 
Svar: Du som är tillsvidareanställd och inte har en pågående ledighet på längre än 3 månader 
kan beställa en förmånscykel. 
 

2. Jag planerar att vara föräldraledig/tjänstledig får jag beställa en cykel då? 
Svar: Ja, du får beställa en cykel. Månadsvisa bruttolöneavdrag kommer att ske så länge det 
finns en lön att dra ifrån. Om risk uppstår för att det inte kommer finnas en lön att dra 
bruttolöneavdraget ifrån kommer Nacka kommun att dra ett summerat bruttolöneavdrag för 
innevarande år på din lön. Om ledigheten sedan kvarstår efter årsskiftet kommer Nacka 
kommun att fakturera det summerade beloppet för resterande månader som ledigheten 
pågår för det året. När du är åter i tjänst blir det fortsatt månadsvisa bruttolöneavdrag. 

 

3. Jag planerar att gå i pension så småningom, får jag beställa en cykel då? 
Svar: Ja, du får beställa en cykel. Det du riskerar är att om du beställer en cykel och säger upp 
avtalet i förtid är att du står för självrisken. Om du säger upp din anställning inom 12 
månader efter leverans så utgår en självrisk motsvarande 12 bruttolöneavdrag, om du säger 
upp dig månad 13-24 efter leverans utgår en självrisk motsvarande 8 bruttolöneavdrag och 
från och med månad 25 utgår en självrisk motsvarande 4 bruttolöneavdrag. Självrisken 
regleras på slutlönen. Det är upp till medarbetaren att meddela arbetsgivaren/lönecenter att 
man har en förmån och kommer sluta så slutreglering hinner ske. Om det inte är slutreglerat 
på denna kan det tillkomma kostnader för sociala avgifter. 
 
 

4. Jag ska säga upp mig, vad händer då om jag har en förmånscykel? 
Svar: Du kontaktar LanAssistans/Ecochange för att reglera hanteringen av cykeln. Du kan 
antingen välja att lämna tillbaka cykeln eller att köpa ut den. Det du riskerar är att om du 
beställer en cykel och säger upp avtalet i förtid är att du står för självrisken. Om du säger upp 
din anställning inom 12 månader efter leverans så utgår en självrisk motsvarande 12 
bruttolöneavdrag, om du säger upp dig månad 13-24 efter leverans utgår en självrisk 
motsvarande 8 bruttolöneavdrag och från och med månad 25 utgår en självrisk motsvarande 
4 bruttolöneavdrag. Självrisken regleras på slutlönen. Det är upp till medarbetaren att 
meddela arbetsgivaren/lönecenter att man har en förmån och kommer sluta så slutreglering 
hinner ske. Om det inte är slutreglerat på denna kan det tillkomma kostnader för sociala 
avgifter. 
 
 

 


