
› Östêfåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
ZOZI-OI-Il

KS§ 1:5 Dnr. KS 20I8/OOI7

Svar på medborgarförslag 3/20l8 - Miljöbil som personalbil

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 3/2018 med motiveringen att den föreslagna

personalförrnånen är resurskrävande att genomföra och att erbjudande om el-

cykel redan beslutats.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att kommunen erbjuder sina anställda

personalförmånen att kunna köpa en miljöbil genom avdrag på lönen. Syftet
skulle vara att uppmuntra anställda att Välja miljöbil och driva upp efterfrågan
på alternativa bränslen och därmed bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-12-16, § 1:6.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-12-08.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-12-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 3/2018 med motiveringen att den föreslagna

personalförmånen är resurskrävande att genomföra och att erbjudande om el-

cykel redan beslutats.

Michael Selander (MP) yrkar bifall üll medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Michael Selanders (MP) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
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Förslag (endast ett ämne)*

Miljöbil som personalbil
Beskrivning*

Kommunen kan uppmuntra sina anställda att välja miljöbilar och minska
koldioxidutsläpp samt en ökad efterfrågan på alternativa bränslen.
Innebär att kommunen erbjuder sina anställda en kostnadsneutral
personalförmán som är till fördel för den anställde. Finansleras genom att

den anställde betalar alla bllrelaterade kostnader med ett Iöneavdrag.

Exempel på kommuner som har detta erbjudandet till sina anställda:

Tyresö kommun, Hallsbergs kommun och Laholms kommun

Namn *

Johan Sparre

[EI Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag Inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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