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Motion om införande av cykelförmån för anställda
Att erbjuda sina anställda förmåns-, hyr eller leasingcyklar är för tillfälligt den snabbast växande
förmånen inom kommuner och regioner i Sverige. Förmånen har varit stor succé på flera orter,
bland annat i Jönköping1, Örebro2, Västerås3 och Uppsala4 m fl.
Det finns idag flera olika modeller för cykelförmåner. Många kommuner har valt att erbjuda
förmånscyklar genom en löneväxlings modell i enlighet med skatteverkets regler 5där cykeln
betalas av på tre år genom ett bruttolöneavdrag. Erbjudandet omfattar i regel fler olika typer av
cyklar och el-cyklar.
Miljöpartiet anser att nyttan med förslaget är stor, då det både gynnar folkhälsa och ligger väl i
linje med Eskilstuna kommuns mål- och inriktning för ökad cykling och minskat beroende av
fossila bränslen. Införandet av förmånscykel är dessutom en förmån som skulle öka
attraktiviteten för Eskilstuna kommun som arbetsgivare. Vi vill därför föreslå Eskilstuna
kommun inför cykelförmån i form av förmåns-, hyr eller leasingcyklar.
Det är viktigt att underlätta för de som idag cyklar eller kan tänka sig att börja cykla till jobbet.
Ett litet avdrag på lönen varje månad är lättare att hantera i privatekonomin än ett inköp för
många tusen kronor. Med rätt upplägg kan både kommun och den anställde tjäna ekonomiskt på
affären. En el-cykel som i handeln kostar ca. 15 000 kr skulle med rätt upplägg inte behöva kosta
den anställde mer än ca. 200-300 kr per månad. Efter tre år kan den anställde själv välja att
antingen köpa loss cykeln eller fortsätta att leasa en helt ny.
Vi behöver bli många som uppmuntrar till cykling. När det är många som cyklar bygger vi en
stark cykelkultur som kommer att gynna kommunen och samhället i stort både miljömässigt, ur
ett folkhälsoperspektiv och ekonomiskt.

MP Eskilstuna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- att Eskilstuna kommun erbjuder sina anställda cykelförmån i form av
förmåns-, hyr eller leasingcyklar.
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