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Policy för hållbart resande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta Policy för hållbara resor.

2. Fossilftitt Sveriges Kümatväxlingsutmaning antas varvid Rutin för

klimatväidjng antas.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del om tre inledande åtgärder i linje

med Policy för hållbara resor under förutsättning att Policy för hållbara

resor antas av Kommunfullmäktige

1. Anställda som tar tåget istället för att flyga kan för restid utanför ordinarie

arbetstid välja kompensation av tiden 1:1 istället för fártidsersättning om så

önskas.

2. Kommunens anställda ska erbjudas förmånscykel genom bruttolöneavdxag.

3. Förslag till åtgärder i anslutning till Alceahuset ska utredas i samverkan med
Armada i syfte att erbjuda bättre förutsättningar för cykelpendljng och
tjänsteresor med cykel.

Reservation
_

Rogerjohansson (RP) reserverar sig mot beslutspunkten Amlä//da som far tåget

z'Mä//ez'fb'r atrfb/ga kanfå'r rem'd utmy'å'r ordinarie arbetstid väga kompematz'on av tiden

1:7 isrä//elfb'rñn'z'dsemätrm'ng 0772 Ja? ämkas.

Sammanfattning

Policyn syftar till att styra kommunens tjänsteresor mot ett miljöanpassat,

_

ttañksäkert och kostnadseffektivt resande. Det är en del i arbetet för att uppnå
kommunens miljö- och klimatmål, en trygg och säker arbetsmiljö samt ett

kostnadseffektivt resande. Resepolicyn gäller för alla resor som sker i tjänsten

och som betalas av Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-06-17, § 6:10

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12, reviderad
2020-08-20.

FOL-ts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltrüngens

beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta Policy för hållbara resor.

2. Fossilfritt Sveriges Klirnatväzdingsutmanjng antas varvid Ruü'n för

klimatväzding antas.
,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del om tre inledande åtgärder i linje med
Policy för hållbara resor under förutsättning att Policy för hållbara resor antas

av Kommunfullmäktige
1. Anställda som tar tåget istället för att flyga kan för restid utanför ordinarie

arbetstid Välja kompensation av tiden 1:1 istället för fárüdsersättnjng om så

önskas.

2. Kommunens anställda ska erbjudas förmånscykel genom bruttolöheavdrag.

3. Förslag till åtgärder i anslutning till Alceahuset ska uüedas i samverkan med
Armada i syfte att erbjuda bättre förutsättningar för cykelpendh'ng och
tjänsteresor med cykel.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar. enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes Signatur” ?_--I :37 h Utdragsbestyrkande
älg W __ t??i!-


