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Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga
arbetsplatser - även inom kommunen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
servicenämnden utveckla konceptet cykelvänlig arbetsplats
inom kommunen samt
anse motionen besvarad.

att

Sammanfattning
Stig Svensson (S) med flera föreslår i motion 2020-03-03 att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med tekniska nämnden och servicenämnden ta fram en plan
för cykelfrämjande investeringar och andra insatser för cykelvänliga
arbetsplatser samt att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera
kostnader som planen medför i EVP 2022-2024.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07 Cykelvänliga
arbetsplatser
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-05-13 § 161
Motion (S) - Cykelvänliga arbetsplatser
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18 Motion
(S) - Cykelvänliga arbetsplatser
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-05-04 § 30 Motion
från Stig Svensson (S)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15 Motion
från Stig Svensson (S)
Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga arbetsplatser
– även inom kommunen 2020-03-03

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Stig Svensson (S) med flera föreslår i motion 2020-03-03 att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med tekniska nämnden och servicenämnden ta fram en plan
för cykelfrämjande investeringar och andra insatser för cykelvänliga
arbetsplatser samt att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera
kostnader som planen medför i EVP 2022-2024.
Cykelvänlig arbetsplats
Cykelvänlig arbetsplats är en kvalitetsmätning av hur förhållandena
är på arbetsplatsen för de som cyklar till arbetet eller i tjänsten. En
bedömning görs av hur följande kriterier; cykelparkering, cykelfaciliteter, cykelpendling, tjänstecyklar, organisation och
uppmuntran uppfylls. Arbetsplatsen får en indikation på hur nuläget
ser ut och också förslag på vilka åtgärder som kan göras för att bli
ännu mer cykelvänlig.
Cykelvänlig arbetsplats genomfördes för första gången i Lunds
kommun 2019, och ett tiotal externa arbetsplatser deltog.
Arrangemanget avslutades med att den mest cykelvänliga
arbetsplatsen korades och den bästa cykelinnovationen prisades.

Föredragning
Tekniska nämnden och servicenämnden ställer sig positiva
motionen. Nämnderna motiverar sitt ställningstagande med att det
som föreslås i motionen stödjer målen i LundaEko II och LundaMaTs
III (Lunds kommuns strategi för ett hållbart transportsystem), och
dessutom kan bidra till att fler cyklar till arbetet och i tjänsten och
därmed en ökad hälsovinst bland kommunens anställda.

Beredning
Ärendet har beretts via remiss till tekniska nämnden och
servicenämnden. Båda nämnderna har inkommit med svar. Ärendet
har därefter beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Servicenämnden
För kännedom:
Stig Svensson (S)
Fanny Johansson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Lena Fällström (S)
Klara Twete (S)

