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Dnr 11.772-008

Medborgarförslag om cykelersättning
Ärendebeskrivning
Olle Berglund anför följande i ett medborgarförslag 2011-12-08.
Mitt förslag är att man ska få cykelersättning till och från jobbet. Jag hade
tänkt mig att arbetsgivaren ska betala ersättningen eller att man skulle få göra
avdrag på skatten.
Det bidrar till mindre miljöpåverkan, mindre trafik, mindre trängsel i trafiken.
Mindre trafik kan leda till mindre trafikolyckor, fler skulle se cykeln som ett
alternativ, bättre kondition och hälsa bland befolkningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Personalkontorets yttrande
Via kompletterande fråga så preciserar förslagsställaren att cykelersättningen
skulle gälla såväl medarbetare i Luleå kommun som medarbetare hos andra
arbetsgivare i Luleå.
Personalkontoret håller med förslagsställaren om att åtgärder för att öka hälsa
hos medborgarna i Luleå liksom åtgärder som främjar miljön är viktiga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Personalkontoret kan enbart uttala sig om ersättningar/förmåner för
medarbetare i Luleå kommun. När det gäller andra arbetsgivares möjligheter
så är det upp till dem att fatta beslut utifrån de regelverk som finns. Vad gäller
möjligheten till avdrag via skatten så ligger beslutet på staten.
När det gäller medarbetare i Luleå kommun, så bekostas resor från och till
arbetet av medarbetarna själva. Om ersättning skulle utgå så vore det i form
förmån. För att en förmån ska kunna utges så ska den utifrån likställighetsprincipen vara möjlig för alla medarbetare att nyttja. I detta fall är det inte
möjligt eftersom flertalet av våra medarbetare bor långt från arbetsplatsen.
I det fall ersättning för resor skulle utgå till samtliga medarbetare skulle det
påverka verksamheternas budget och därmed den verksamhet de bedriver.
Däremot försöker vi som arbetsgivare via våra reseriktlinjer styra resorna i
tjänsten till att vara så miljömedvetna som möjligt. Vi tillhandahåller även
tjänstecyklar.
Personalkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
avslå medborgarförslaget.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____

Beslutsexpediering
Olle Berglund, Personalkontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

