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§ 49
Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid
cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 28
april 2016, § 105, lämnat in en motion om att anställda ska ges möjlighet att köpa
cyklar möt löneavdrag. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att
köpa cyklar eller elcyklar genom löneavdrag.
Motionären framhåller att klimatutmaningen är en av våra största utmaningar och
att koldioxidutsläppen måste ner. Motionären menar att en lösning är att uppmuntra
till miljövänligare färdmedel såsom cykel.
Kommunledningskontoret har berett ärendet och har den 19 januari 2017 inkommit
med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att erbjudande till medarbetare om att få
köpa cykel mot ett bruttolöneavdrag innebär en rad konsekvenser för både
medarbetaren och arbetsgivaren. För medarbetaren innebär ett bruttolöneavdrag
generellt att det sänker lönen vilket även påverkar pensionen och den
sjukpenninggrundande inkomsten på Försäkringskassan. Bruttolöneavdraget kan
också påverka de särskilda ersättningarna som tillexempel mertid/övertid samt vid
frånvaro tillexempel sjuklön och semesterersättning.
För arbetsgivaren innebär ett bruttolöneavdrag en administration för flertalet
aktörer och avser systemanpassningar, registrering i lönesystemet, kontroller och
bevakningar av transaktioner samt hantering av avslut och eventuella utköp.
Ingen av de arbetsgivare som infört erbjudandet om att köpa cykel mot
bruttolöneavdrag som gjort en uppföljning på något resultat gällande ökning av
cykel som transportmedel till jobbet.
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Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås då det inte kan
säkerställas att detta ger den effekt motionären vill uppnå i förhållande till de
kostnader som det innebär att införa möjligheten att kunna köpa cykel mot
bruttolöneavdrag. Kommunledningskontoret har i uppdrag från personalutskottet
att under 2017 se över samtliga förmåner för att också kunna ha ett
helhetsperspektiv över vilka förmåner som gör Eskilstuna kommun till en attraktiv
arbetsgivare.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i sitt beslut från den 3 februari 2017, §
9, att motionen avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens personalutskotts förslag,
innebärande att motionen avslås.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen om köp av cykel mot
bruttolöneavdrag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens personalutskotts
förslag.


Erika Rydja Sandviks (L) yrkande att bifalla motionen om köp av cykel mot
bruttolöneavdrag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens
personalutskotts förslag.
______
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2016-04-25
Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktige
Motion

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för
kommunanställda
Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen
höjs på jordklotet och arter riskerar att dö ut. I Sverige har vi kommit långt i
miljöarbetet och svenska folket är mycket medvetna och engagerade i
miljöfrågan. Vi har dock en del kvar att göra. Koldioxidutsläppen måste ner och
vi måste se över våra fotavtryck grundligare. En lösning är att uppmuntra till
miljövänligare färdmedel. Ett möjligt och vanligt färdmedel är cykeln.
Det finns flera saker kommunen kan göra för att göra cykeln attraktivare,
genomgripande, som små, insatser. Liberalerna föreslår att kommunens
anställda ska ha möjlighet till löneavdrag vid inköp av cykel. Detta skulle göra
inköpet av en ny cykel billigare för kommunens anställda samtidigt som vi skulle
göra miljön en tjänst.
En liknande motion har tidigare behandlats, men då rörande löneavdrag för
bilar. Förvaltningen skrev då att ett införande av löneavdrag för bilar skulle
påverka de kommunanställdas pension avsevärt. Bilar är dock en så pass stor
kostnad i jämförelse med en vanlig cykel att de två transportmedlen inte bör
jämföras. Ett cykelinköp är av den så pass billig prisgrad att det inte på något
sätt bör påverka kommunanställdas pension på ett oroväckande sätt.
Liberalerna yrkar därför


Att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller
elcyklar genom löneavdrag

För Liberalerna

Stefan Krstic
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§9
Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid
cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
I en motion från den 25 april lämnar Stefan Krstic, Liberalerna ett förslag att
anställda ska ges möjlighet att köpa cyklar möt löneavdrag. Motionären yrkar att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att Eskilstuna kommuns
anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller elcyklar genom löneavdrag.
Motionären framhåller att klimatutmaningen är en av våra största utmaningar och
att koldioxidutsläppen måste ner. Motionären menar att en lösning är att uppmuntra
till miljövänligare färdmedel såsom cykel.
Kommunledningskontoret har berett ärendet och har den 19 januari 2017 inkommit
med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att erbjudande till medarbetare om att få
köpa cykel mot ett bruttolöneavdrag innebär en rad konsekvenser för både
medarbetaren och arbetsgivaren. För medarbetaren innebär ett bruttolöneavdrag
generellt att det sänker lönen vilket även påverkar pensionen och den
sjukpenninggrundande inkomsten på Försäkringskassan. Bruttolöneavdraget kan
också påverka de särskilda ersättningarna som t.ex. mertid/övertid samt vid
frånvaro t.ex. sjuklön och semesterersättning.
För arbetsgivaren innebär ett bruttolöneavdrag en administration för flertalet
aktörer och avser systemanpassningar, registrering i lönesystemet, kontroller och
bevakningar av transaktioner samt hantering av avslut och eventuella utköp.
Ingen av de arbetsgivare som infört erbjudandet om att köpa cykel mot
bruttolöneavdrag som gjort en uppföljning på något resultat gällande ökning av
cykel som transportmedel till jobbet.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås då det inte kan
säkerställas att detta ger den effekt motionären vill uppnå i förhållande till de
kostnader som det innebär att införa möjligheten att kunna köpa cykel mot
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bruttolöneavdrag. Kommunledningskontoret har i uppdrag från personalutskottet
att under 2017 se över samtliga förmåner för att också kunna ha ett
helhetsperspektiv över vilka förmåner som gör Eskilstuna kommun till en attraktiv
arbetsgivare.
_____
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Kommunstyrelsens personalutskott

Svar på motion om att erbjuda möjlighet för
löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
I en motion från den 25 april lämnar Stefan Krstic, Liberalerna ett förslag att
anställda ska ges möjlighet att köpa cyklar möt löneavdrag. Motionären yrkar
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att Eskilstuna
kommuns anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller elcyklar genom
löneavdrag.
Motionären framhåller att klimatutmaningen är en av våra största utmaningar
och att koldioxidutsläppen måste ner. Motionären menar att en lösning är att
uppmuntra till miljövänligare färdmedel såsom cykel.
Kommunledningskontorets synpunkter
Att erbjuda medarbetare att få köpa cykel mot ett bruttolöneavdrag innebär en rad
konsekvenser för både medarbetaren och arbetsgivaren.
För medarbetaren innebär ett bruttolöneavdrag generellt att det sänker lönen för
medarbetaren vilket även påverkar pensionen och den sjukpenninggrundande
inkomsten på Försäkringskassan. Bruttolöneavdraget kan också påverka de
särskilda ersättningarna som t.ex. mer/övertid samt vid frånvaro t.ex. sjuklön och
semesterersättning.
För arbetsgivaren innebär ett bruttolöneavdrag en administration för flertalet
aktörer och avser systemanpassningar, registrering i lönesystemet, kontroller och
bevakningar av transaktioner samt hantering av avslut och eventuella utköp.
Postadress

Besöksadress
E-post

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon
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Ingen av de arbetsgivare som infört erbjudandet om att köpa cykel mot
bruttolöneavdrag som gjort en uppföljning på något resultat gällande ökning
av cykel som transportmedel till jobbet.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då vi inte kan säkerställa att detta
ger den effekt vi vill uppnå såsom motionären önskar i förhållande till de
kostnader som det innebär att införa möjligheten att kunna köpa cykel mot
bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren har i uppdrag från Peronalutskottet att under
2017 se över samtliga förmåner för att också kunna ha ett helhetsperspektiv
över vilka förmåner som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En ökad grad av cykelanvändning istället för annat transportmedel såsom bil
har enligt forskning en positiv miljöpåverkan. Då det inte kan påvisas utifrån
de erfarenheter som gjorts att andelen cykelanvändare ökar så kan man inte
påvisa dessa effekter.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Annika Tjernström
HR-direktör
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§ 105
Motion - Möjlihet för löneavdrag vid cykelköp för
kommunanställda (KSKF/2016:315)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 25 april 2016 lämnat in en motion - Möjlighet för
löneavdrag vid cykelinköp för kommunanställda. Motionären yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller
elcyklar genom löneavdrag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

