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§4
Svar på motion om införande av cykelförmån för
anställda (KSKF/2017:522)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 20 december 2017, förslag
till beslut.
I en motion från den 19 september lämnar Magnus Arreflod och Marielle Lahti,
Miljöpartiet, ett förslag att anställda ska ges möjlighet att hyra, köpa eller leasa
cyklar mot ett bruttolöneavdrag. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att
köpa, leasa eller hyra cyklar eller elcyklar genom löneavdrag.
Motionären framhåller att 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.
Kommunledningskontorets synpunkter
Arbetsgivaren har i uppdrag från personalutskottet att under 2017 se över samtliga
förmåner för att också kunna ha ett helhetsperspektiv över vilka förmåner som gör
oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Detta arbete har startat inom kommunen
med att se över, revidera och eventuellt förändra förmåner för kommunens
anställda. I det arbetet kommer även denna fråga att diskuteras.
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.
Vi hänvisar denna fråga vidare till det pågående arbetet med personalförmåner och
vilka förmåner som gör Eskilstuna kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Utdragsbestyrkande

2017- 09 -19

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.

_____________________
Magnus Arreflod (mp)

_____________________
Marielle Lahti (mp)

https://www.jnytt.se/article/formanliga-cyklar-gjorde-succe/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/erbjuder-formanscyklar-till-kommunanstallda
3 http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/manga-vill-ha-cykel-som-forman
4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6555842
5 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/cykel.4.46ae6b26141980f1e2d466e.html
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Svar på motion om införande av cykelförmån för
anställda
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
I en motion från den 19 september lämnar Magnus Arreflod och Marielle
Lahti, Miljöpartiet, ett förslag att anställda ska ges möjlighet att hyra, köpa
eller leasa cyklar mot ett bruttolöneavdrag. Motionärerna yrkar att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att Eskilstuna kommuns
anställda ska ha möjlighet att köpa, leasa eller hyra cyklar eller elcyklar
genom löneavdrag.
Motionären framhåller att 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.
Kommunledningskontorets synpunkter
Arbetsgivaren har i uppdrag från personalutskottet att under 2017 se över samtliga
förmåner för att också kunna ha ett helhetsperspektiv över vilka förmåner som gör
oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Detta arbete har startat inom kommunen
med att se över, revidera och eventuellt förändra förmåner för kommunens
anställda. I det arbetet kommer även denna fråga att diskuteras.
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.
Vi hänvisar denna fråga vidare till det pågående arbetet med personalförmåner och
vilka förmåner som gör Eskilstuna kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Kommunledningskontoret
Pär Eriksson
Postadress

Besöksadress
E-post

Mats Beskow
Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

072-146 44 77
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HR-direktör

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax
Webbplats

Mobiltelefon

072-146 44 77
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§ 237
Motion - Motion om införande av cykelförmån för
anställda - inlämnad av MP (KSKF/2017:522)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 19 september 2017
lämnat in en motion om införande av cykelförmån för anställda.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun erbjuder sina anställda cykelförmån i form av
förmåns-, hyr eller leasingcyklar.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

