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Svar på medborgarförslag om att erbjuda laddningsbara bilar
som förmånsbil till anställda inom Region Jämtland
Härjedalen
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har mottagit ett medborgarförslag om att erbjuda
laddningsbara bilar som förmånsbil (personalbil) till anställda inom Region
Jämtland Härjedalen. Förslagsställaren föreslår att Regionen ska tillåta chefer att
erbjuda laddningsbara bilar som förmånsbil till anställda inom Regionen, det vill
säga bilar som i första hand används privat men som finansieras via
bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag (där nivån på nettolöneavdraget speglar
bilens förmånsvärde enligt Skatteverkets riktlinjer). Motiveringen till förslaget är
att de anställda skulle bli mer motiverade att köpa en miljövänlig bil, att Regionen
är med och bidrar till en miljövänlig bilflotta samt att de anställda skulle blir mer
motiverade att stanna i sin anställning.
Personalbil ska inte förväxlas med tjänstebil. Personalbil innebär möjligheten för
arbetsgivare att erbjuda en förmån som innebär att den anställde finansierar bilen
via löneavdrag. En tjänstebil är avsedd att enbart använda i tjänsten.
I Regionplanen framgår att regionen ska vara fossilbränslefri år 2030.
Målsättningen för detta regleras i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
där utsläpp av växthusgaser ska minska med 10% i jämförelse med 2016 års nivå.
Medborgarförslaget kan bidra till målsättningen genom att fler medborgare
införskaffar miljövänligare bilar, i detta fall genom personalbil via
bruttolöneavdrag.
I dagsläget är det två av Sveriges 21 regioner som använder sig av personalbil till
sina anställda. Dessa regioner ser förmånen som en del av att vara en attraktiv
arbetsgivare samt som en del i det interna miljöarbetet.
Arbetet med personalförmåner är en viktig del av handlingsplanen Attraktiv
arbetsgivare med främsta mål att bidra till regionens kompetensförsörjning och
förutsättningar att rekrytera och behålla personal med den kompetens
verksamheter behöver på kort och lång sikt.
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För att säkerställa attraktiva och effektiva aktiviteter har arbetsgivaren planerat att
under 2020 göra en översyn av samtliga befintliga förmåner. Detta dels som en del
av den regelbundna uppföljningen och utvecklingen av anställningsvillkoren, men
även för att möta inkomna förslag från medarbetarna avseende förmåner. Förslag
med beröring till detta medborgarförslag har bl.a. inkommit i samband med
regionens miljöledningsarbete samt genom den ekonomiska förslagslåda som
infördes under hösten 2018. Med utgångspunkt i befintliga förmåner,
arbetsgivarens planerade utveckling av dessa samt de inkomna
medarbetarförslagen är det lämpligt att även det inkomna medborgarförslaget utgör
en del av detta arbete så att en helhetslösning kan åstadkommas. Detta blir särskilt
viktigt då förmåner kan få inverkan på både regionens budget och administration
samt medarbetarnas bruttolön med påverkan på de pensions- och
sjukpenninggrundande inkomsterna.
En mer noggrann omvärldsbevakning kommer behöva göras och erfarenheter från
de regioner som redan infört förmånen kommer att tas i beaktande.
Denna översyn är planerad att genomföras under första och andra kvartalet 2020
med presentation för regionstyrelsen senast under hösten 2020.
Region Jämtland Härjedalen har för närvarande inga planer på att införa
personalbil som förmån. Förslaget avslås därför.
Idén som sådan är dock intressant och därför föreslås att regiondirektören får i
uppdrag att ta förmånstypen i beaktande i kommande förmånsöversyn.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
resultatet av förmånsöversynen under hösten 2020.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

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

