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Förvaringsplats för 
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 ORDFÖRANDEBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
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FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset, plan 3C  
 Måndagen den 11 juli 2022 klockan: 14.25-14.30 

  
 
Sekreterare 
  Paragraf  12 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
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 § 12/2022 

Tjänsteskrivelse Avtal avseende Head-sublease av skoldatorer (Dnr 
KS2022/1475) 

Sammanfattning 
 
Sedan 2018 ingår Soltak AB årligen avtal om att hyra elevdatorer, som sedan hyrs ut till 
Kungälvs kommun (så kallad sub-leasing).  
 
Inför läsåret 2022/2023 finns det behov av att hyra nya elevdatorer. Soltak AB har för avsikt 
att ingå ett nytt sådant hyresavtal med uthyraren 3 Step IT Sweden AB (Hyresavtalsnummer: 
119406-LC01-000-000, benämns ”hyresavtalet” nedan).  
 
Genom bilaga 4 till hyresavtalet åtar sig Kungälvs kommun att, i händelse av att uthyraren 
säger upp hyresavtalet med Soltak AB, antingen att träda in i avtalet i Soltaks ställe och därvid 
omedelbart med verkan fr.o.m inträdestillfället övertaga samtliga skyldigheter enligt avtalet eller 
att köpa den hyrda utrustningen till bokfört värde beräknat enligt avtalet jämte förfallna 
avgifter, ränta och eventuellt andra belopp. Avtalet i bilaga 4 innebär vidare att Kungälvs 
kommun i ett sådant fall tillträder utrustningen i befintligt skick och på den plats den befinner 
sig. Vidare ska Kungälvs kommun vara medveten om att uthyraren inte svarar för fel eller 
brister i datorerna. 
  
Givet den knappa tiden till skolstart och behovet av att lösa den uppkomna situationen med 
elevdatorer till skolverksamhet är det en så brådskande situation att beslutet bör tas skyndsamt.  
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ingår avtalet, och att beslutet tas som ett 
ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725). 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Avtal avseende Head-sublease av skoldatorer 
Bilaga Hyresavtal 119406-LC01 elevdatorer Kungälv 2022-06-07 
Bilaga Head-sublease trepartsavtal Soltak_Kungälvs Kommun 

Beslut 

1. Kungälvs kommun ingår avtalet i bilaga 4 till hyresavtalet. 
2. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna avtalet i bilaga 4 till hyresavtalet. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   
Haleh Lindqvist/kommundirektör 
Pia Jacobsson/Ekonomichef 

För kännedom till: 
Dennis Reinhold/ sektorchef BoL 
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