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LJ 2013/341

Landstingsfullmäktige

Motion: Premiera samåkande medarbetare
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, Inga Jonasson och
Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet
att undersöka möjligheten att införa ett system som premierar samåkande
medarbetare så att dessa och ytterligare medarbetare uppmuntras att samåka till
arbetsplatsen.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet.

Utskottets beredning
Motionärerna hänvisar till att detta system med att premiera samåkande
medarbetare fungerat i en mängd andra kommuner och landsting i landet. Vid
efterforskningar visar det sig att man arbetar med detta inom en del andra
Landsting men då handlar det oftast uteslutande om samåkning för tjänsteresor. I
Landstinget i Uppsala län har man dock gjort försök med ett särskilt dataprogram
för samåkning vid arbetspendling men det har inte fungerat särskilt bra eftersom
mycket få anslöt sig till projektet. Detta är nu nedlagt.
Utskottet menar att Landstingets främsta uppgift för att medverka till miljövänliga
resor är att verkställa det antagna trafikförsörjningsprogrammet och att arbeta för
att arbetspendling med kollektivtrafiken ska utvecklas så att fler medarbetare kan
använda detta för sina resor. I det sammanhanget är också nuvarande översyn av
taxor och zoner en viktig faktor att ta med för att nå bästa tänkbara resultat.

Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslår Allmänpolitiska utskottet
landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande

Lena Bohman Hjelmstedt
Utskottssekreterare
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Motion: Premiera samåkande medarbetare
§ 142
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall,
Dnr
LJ2013 Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet
/341
att undersöka möjligheten att införa ett system som
premierar samåkande medarbetare så att dessa och
ytterligare medarbetare uppmuntras att samåka till
arbetsplatsen.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår
att motionen avslås.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

