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Medborgarförslag om minskat och klimatneutralt 
resande 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget är tillgodosett. 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställarna vill att kommunen ska ta fram riktlinjer för och 

uppmuntra sina anställda att, via digital teknik, arbeta hemifrån i den mån 

det är möjligt. 

Vidare vill förslagsställaren att alla resor som sker inom de kommunala 

verksamheterna ska vara klimatneutrala, genom att kommunen exempelvis 

införskaffar elfordon. 

Som skäl till förslaget framförs framförallt miljöperspektivet. 

Arbetslivet efter pandemin kommer att bli annorlunda 

Under den pågående pandemin bedöms cirka 30 procent av medarbetarna 

arbeta på distans, helt eller delvis. Vi har sett att det finns fullgoda 

alternativ till arbetsresor och fysiska möten. De påtvingade förändringarna 

i vår vardag har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del 

redan är här. Arbetsplatsen har i många fall blivit allt mer flytande och 

hemarbetet har tagit en självklar plats i vardagen för många av 

kommunens medarbetare. 

Vi kan vara säkra på att arbetslivet inte kommer att bli som det var innan 

pandemin. Hur det kommet att se ut kan vi inte sia om men att 

distansarbete är här för att stanna är ganska säkert. 

Frågan om var medarbetare ska utföra sitt arbete måste dock förbli en 

fråga för den närmaste chefen eftersom det är många variabler som spelar 

in. Alla medarbetare har inte möjlighet att distansarbeta. Det beror såklart 

på arbetsuppgifternas art men kan också bero på att det inte finns något 

lämpligt utrymme i bostaden eller personliga förhållanden som gör 

distansarbete olämpligt. Beslut om distansarbete ingår i chefens 

arbetsledningsrätt. 
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Tjänsteresor och tjänstefordon 

Resor i tjänst regleras via Riktlinjer för tjänsteresor där framgår att alla 

medarbetare för korta resor i första hand ska välja cykel eller 

kollektivtrafik. I andra hand kommunens bilpool, där samtliga fordon drivs 

på förnybara drivmedel. I riktlinjen framgår också att varje enhet eller 

kontor bör ha cyklar och resekort till kollektivtrafiken, tillgängliga för 

medarbetarna. Långa tjänsteresor, det vill säga resor utanför 

verksamhetsorten, ska i första hand genomföras med tåg och 

anslutningsresor till och från tågstation ska ske med kollektivtrafik. I andra 

hand väljs resa med fordon ur kommunens bilpool om destinationsorten 

saknar tågförbindelse. Flygresor används endast då andra resealternativ har 

uteslutits.  

I riktlinje för upphandling och inköp regleras de miljökrav som ställs vid 

upphandling och leasing av tjänstefordon och transporttjänster. Här 

framgår att krav på förnybara drivmedel ska användas i alla lägen, där el är 

ett av de drivmedel som kan väljas. Dessa krav omfattar tjänstebilar och 

förmånsbilar. Även vid upphandling av transporttjänster för gods och 

personer ska krav på förnybara drivmedel ställas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Kommunstyrelsens kontor 

 

Anna Thörn 

kommundirektör 

 

________________________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställarna 

 


