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Motion (S) Cykelvänliga arbetsplatser – även inom
kommunen
Dnr TN 2020/0156

Sammanfattning

Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över
Socialdemokraternas motion ”Cykelvänlig arbetsplats – även inom
kommunen”.

Tekniska nämnden föreslås besluta att ställa sig positiva till
motionen Cykelvänliga arbetsplatser – även inom kommunen, enligt
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, samt att översända
yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 mars 2020
Socialdemokraternas motion ”Cykelvänlig arbetsplats – även inom
kommunen”

Barnets bästa

Förslaget till beslut har inte någon direkt påverka på barn och unga.
Genomförs förslaget i motionen kommer det påverka barn och unga
positivt, genom att fler väljer att cykla till jobbet och i tjänsten
framför att resa med personbil. Ökad trafiksäkerhet, trygghet samt
minskade störningar, buller och utsläpp, från motorfordonstrafiken
kommer såväl barn och unga och övriga människor som vistas i
gatumiljön, till gagn.

Ekonomiska konsekvenser

Ett genomförande av förslaget i motionen kommer få ekonomiska
konsekvenser. Först i framtagandet av en plan för Cykelvänlig
arbetsplats inom kommunen, kan de ekonomiska konsekvenserna
bedömas.

Miljömässiga konsekvenser

Ett genomförande av förslaget i motionen kommer ha positiva
miljömässiga konsekvenser, genom minskade utsläpp från
motorfordonstrafiken.
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Coronapåverkan

Beslutet påverkas inte av de tillfälliga beteendeförändringar eller av
de smittbegränsande restriktioner som Corona medför.

Ärendet

Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över
Socialdemokraternas motion ”Cykelvänlig arbetsplats – även inom
kommunen”.

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.

Yttrande

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv motionen. Med motivet 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.
Tekniska förvaltningen medverkar gärna i framtagande och
genomförande av en plan för cykelvänliga arbetsplatser inom
organisationen Lunds kommun.
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att
att

yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND
Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
Gatuchef
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