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LK11-0336

Landstingsstyrelsen

Motion - Vilka resvanor har de landstingsanställda
i Jönköpings län
Inledning
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och
Inga Jonasson, Vänsterpartiet
att en resvaneundersökning avseende de anställda i Landstinget i Jönköpings läns
arbetsresor genomförs, analyseras och redovisas.
att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och redovisas.

Beredning
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för yttrande.
Att försöka förbättra villkoren och effektiviteten för personalens pendlings- och
tjänsteresor är ett sätt att förbättra hälsa och arbetsmiljö. Miljöanpassade
resepolicies som täcker både tjänsteresor och arbetspendling är än så länge
ovanligt inom organisationer i Sverige. I flera länder inom EU är detta emellertid
en allt vanligare åtgärd inom trafikplaneringen. Sådana resepolicies kan bidra till
ökad framkomlighet, mindre klimatpåverkan, bättre närmiljö, minskade
kostnader, färre olyckor och friskare anställda på arbetsplatserna.
Stora arbetsplatser med många anställda bedöms ha en nyckelroll i för
klimatsmart resande då deras resepolicies påverkar en stor grupp människor,
samtidigt som de kan öppna en dialog med huvudmän och utförare för
trafikplanering och på sätt bidra till bättre förutsättningar för en mer
marknadsanpassad trafikplanering med ett mer effektivt resande för tjänste- och
pendlingsresor.
För att kunna sätta mål för arbetsresor och för insatser för bättre trafikplanering är
det givetvis viktigt att få svar på frågor som exempelvis: hur man tar sig till
arbetet idag, huvudskäl till varför man valt nuvarande transportmedel, samt
upplevelsen av tillgång till kollektivtrafik med mera.
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En sådan resvaneundersökning är idag under planering i Landstinget i Jönköpings
län. Trafikverket har beviljat medel till genomförandet samtidigt som Landstinget
förbinder sig till att bidra till genomförande av undersökningen och för
genomförande av eventuella åtgärder som den kan resultera i. Landstinget har
också förbundit sig att redovisa genomförda åtgärder och koldioxidbesparingar till
Trafikverket i slutet av 2012 och 2013.
Resvaneanalysen kommer ge viktigt material för både upprättandet av mål i
landstingets kommande miljöprogram som att identifiera åtgärder för att nå
målen.
I samband med beredningen av nuvarande miljöprogram gjordes en
klimatutredning av verksamheten. Det var emellertid komplicerat att dels utföra
fullödig utredning dels att omsätta resultaten i åtgärder och mätetal. Mätetalen för
miljöområdet är dessutom under översyn med anledning av SKL:s arbete med
öppna jämförelser på miljöområdet. En upprepning av klimatutredningen bedöms
därför inte vara av någon större nytta för kommande miljöprogram.

Förslag till beslut
Allmänpolitiska utskottet föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Charlotte Jerkelund
Sekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet
Tid:

2012-02-21 10:00-12:35

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Motion – vilka resvanor har de Landstingsanställda i
Jönköpings län
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår
0336
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson vänsterpartiet
§1

- att en resvaneundersökning avseende de anställda i
Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs,
analyseras och redovisas.
- att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och
redovisas.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Efter beredning och diskussioner i utskottet har ett förslag
till yttrande tagits fram. Utskottet tar även del av det avtal
som Landstinget och Trafikverket Syd upprättat om att
genomföra en resevaneundersökning under 2012. Förslag
till beslut är att anse motionen besvarad.
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag till yttrande
mot yrkande om bifall under omröstning och finner att
utskottet beslutar
- att bifalla planeringsgruppens förslag att motionen ska
anses besvarad.
Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet.
Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet
Tid:

2012-02-21 10:00-12:35

Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Charlotte Jerkelund

Kerstin Klasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 62-96
Tid:

2012-05-29, kl 09:00-14:05

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 72
Dnr
LK110336

Motion – Vilka resvanor har de landstingsanställda i
Jönköpings län
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh,
Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet:
att en resvaneundersökning avseende de anställda i
Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs,
analyseras och redovisas,
att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och
redovisas.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att
att motionen är besvarad.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

