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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens 
medarbetare 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i en motion, väckt den 26 september 2011, föreslagit att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att införa cykelförmåner för kommunens medarbetare. 
Cykelförmånerna skulle enligt förslaget innefatta exempelvis leasingcyklar alternativt rabatt 
på inköp av privat cykel, betald service på privat cykel upp till ett visst belopp samt rabatt på 
säkerhetsutrustning. Motionen återgs i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttranden i frågan har inkommit från styrelsen för Vård och Bildning samt styrelsen för 
Teknik och Service. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning instämmer i vikten av en omställning av Uppsalatrafiken i 
mer miljövänlig riktning och att fler använder cykel som transportmedel till och från arbetet. 
Styrelsen menar att en utgångspunkt för att locka bilister att övergå till att börja cykla till 
jobbet är att det finns bra och säkra cykelvägar. Styrelsen pekar på att det därför är önskvärt 
med en översyn och utveckling av cykelvägnätet. Motionens förslag är lovvärda men behöver 
utredas på flera punkter, både när det gäller kostnader för införandet, administration i 
befintliga system och utredning av miljö- och hälsovinster, bilaga 2. 
 
Styrelsen för Teknik och Service anför att kommunen redan idag uppmuntrar medarbetare att 
använda miljövänliga transportsätt. Detta stöds också av kommunens riktlinjer för resor i 



2 (3) 

tjänsten, som anger att ”vid korta tjänsteresor går eller cyklar vi så ofta det är möjligt”. Inom 
styrelsens verksamhetsområden finns även tjänstecyklar att låna under arbetsdagen. 
Sammantaget menar styrelsen att det inte är motiverat att införa cykelförmåner för 
kommunens medarbetare, bilaga 3. 
 
Föredragning 
Motionärer nämnder att Göteborgs stad har infört cykelförmåner för medarbetarna inom 
Göteborgs stad. Initialt beräknade staden att förmånspaketet skulle kosta staden ungefär 5 
miljoner kronor om året. Det beslut som staden sedan tog handlar om att erbjuda medarbetare 
en cykelförmån till ett värde av 500 kr per medarbetare. Staden räknar med att om alla 
medarbetare (drygt 30 000) skulle utnyttja denna förmån skulle det innebära en kostnad på 
cirka 15 miljoner kr på årsbasis. Den administrativa hanteringen av förmånen är då inte 
inräknad.   
 
En förmån med förmånscyklar för medarbetarna i Uppsala skulle troligtvis inte kunna 
utnyttjas av alla medarbetare. Uppsala, som en del av en expansiv region, med en omfattande 
in- och utpendling, har ett icke obetydligt antal medarbetare som pendlar in till kommunen till 
sina arbetsplatser. Det finns många medarbetare som har sådana reseavstånd mellan bostad 
och arbetsplats att det inte är möjligt för dem att cykla till och från jobbet. Det skulle innebära 
att dessa medarbetare inte skulle kunna ta del av en sådan förmån. Att införa en förmån som 
tar fasta på att uppmuntra cykling till och från jobbet skulle därför betyda att kommunen inte 
tillämpar en enhetlig arbetsgivarpolitik som alla kan ta del av. Den friskvårdsförmån som 
kommunen för närvarande har, möjliggör istället för samtliga medarbetare, oavsett bostadsort, 
att investera i sin hälsa, och att själv välja, utifrån ett spektrum av aktiviteter och erbjudanden, 
hur det ska gå till. Friskvårdsstödet är dessutom skattefritt för medarbetarna. 
 
Att ställa om Uppsalatrafiken i en miljövänligare riktning är en viktig fråga ur såväl 
klimatperspektiv som folkhälsoperspektiv. Kommunen har därför gjort många satsningar och 
nått långt i strävandena mot en långsiktig, hållbar omställning. Utvecklingen av 
trafiksäkerheten pågår ständigt. Nya cykelvägar och cykelparkeringar byggs och befintliga 
förbättras. Ett omfattande arbete pågår också med att sätta upp nya skyltar och vägvisningar 
utmed de cykelvägar som är tätt trafikerade av cyklister.  
 
Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2115 givit gatu- och samhällsmiljönämnden uppdrag att 
utarbeta en cykelstrategi. Den planeras att presenteras under hösten.   
 
Kommunen som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar redan medarbetarna att använda 
miljövänliga transportsätt. Detta uttrycks också i kommunens riktlinjer för resor i tjänsten 
”vid korta tjänsteresor går eller cyklar vi så ofta det är möjligt”. Flera kontor och förvaltningar 
har tjänstecyklar att låna under arbetsdagen.   
 
Sammantaget kan konstateras att kommunen har många sätt att stödja och uppmuntra till det 
miljövänliga resandet, både genom satsningar på infrastruktur men också insatser med 
tjänstecyklar för att underlätta för medarbetare på arbetstid. Att därutöver införa en 
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cykelförmån skulle innebära en dyr modell för kommunen. Den administrativa hanteringen 
bedöms förhållandevis omfattande.  
 
Motionen föreslås därför avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt med föreliggande förslag.   
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 






















