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Svar på motion från Thomas Hägg (S) gällande klimatpremie
till anställda i Region JH som åker kollektivt till sitt arbete
alternativt går eller cyklar
Ärendebeskrivning
Thomas Hägg (S) har lämnat in en motion med förslag om att Region Jämtland
Härjedalen inför en klimatpremie till samtliga anställda som åker med
kollektivtrafiken (buss eller tåg), alternativt går eller cyklar minst 60 % av sina
arbetsdagar per år. Premien utbetalas förslagsvis i efterskott efter det årliga
lönesamtalet.
Region Jämtland Härjedalen har beslutat att gå med i Climate and Economic
Research in Organizations (CERO) som är ett koncept utvecklat för att hjälpa
organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att uppnå klimatmål för
resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder
analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. I
korthet innebär CERO en grundlig analys av organisationens klimatmål i termer av
både kostnader, klimatpåverkan och resmönster. Bland annat kartläggs hur
anställda reser i tjänst samt till och från arbetet, vilka fordon organisationen äger
och hur de används. Därefter jämförs nuläget med de uppställda målen och
kostnads- och klimatoptimala åtgärder identifieras. Sist men inte minst konstrueras
ett system som medger regelbunden uppföljning ner på enhetsnivå.
I den CERO-analys som gjordes vid Region Jämtland Härjedalen i början av året
granskades både tjänsteresor och arbetspendling. Där konstaterades att
medarbetarnas arbetspendling har en väldigt stor klimatpåverkan. Av resultatet i
enkäten som skickades både till medarbete och förtroendevalda kan man också
utläsa att de flesta är positiva till att Region Jämtland Härjedalen arbetar för att
minska klimatpåverkan från arbetspendling. Det är därför angeläget att hitta bra
åtgärder för att främja klimatsmartare alternativ även för dessa resor.
Den 12 april genomfördes en workshop där tjänstemän utifrån analysen med
CERO-metoden, tog fram ett antal åtgärder för att minska klimatpåverkan från
såväl tjänsteresor som arbetspendling. Bland det som Region Jämtland Härjedalen
ska fokusera på är hur man som arbetsgivare kan stimulera fler att gå, cykla,
samåka eller åka kollektivt till arbetet. Exempel på områden som ska utredas är
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möjligheten att underlätta en mer flexibla arbetsformer, subventionera månadskort
till lokal- och länstrafik samt se över antalet parkeringsplatser och rådande
parkeringsavgifter. Ett ytterligare sätt att uppmuntra till ett klimatsmart resande till
och från arbetet är att ge anställda möjlighet att teckna en förmånscykel.
Skatteverket har under 2015 klargjort vilka regler som gäller när arbetsgivaren
tillhandahåller cyklar som kan användas privat samt i tjänsten och ett flertal
regioner och kommuner har redan infört detta.
Sammanlagt har 12 uppdrag/utredningar rörande arbetspendling utkristalliserats
vid CERO-arbetet. Uppdragen har lämnats till ansvarig utredare och en första
uppföljning av uppdragen genomfördes den 13 juni.
Införandet av en miljöpremie som motionären föreslår är inget som ursprungligen
ingick i uppdragen knutna till CERO men bör utredas vidare som en del av de
uppdrag som rör arbetspendling.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige
Motionen bifalls i det hänseende att förslaget tas med i det fortsatta
utredningsarbetet inom CERO.
I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

