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Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall

Motion om att det ska vara lätt att göra rätt

Det torde vara allmänt känt att Sverige gjort en rättsligt bindande överenskommelse i Paris om att
utsläpp av klimatpåverkande gaser ska minskas för att den globala temperaturökningen ska hållas väl
under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

"Det ska vara lätt att göra rätt" är en bra modell när man vill påverka beteenden. I det här konkreta fallet
rör det kollektiva transporter respektive biltransport för förtroendevalda i kommunen. En resa med
klimatsmart buss (all busstrafik inom länet som upphandlas av Kollektivtrafikmyndigheten är fossilfri)
borde vara enklare att hantera än bilresa. Förhoppningsvis leder vårt förslag till fler resor med buss och
färre med bil. Detta genom att fler förtroendevalda upptäcker att buss är bekvämt och bra. Och att fler
förtroendevalda också föregår med gott exempel i den omställning vårt samhälle måste göra.

Resa till och från politiska sammanträden berättigar till ersättning för resekostnader, faktiska kostnader
eller alternativt ersättning för bil enligt statlig norm. Hur fungerar detta i praktiken?

Bussresa kan man få ersättning för om biljett eller kvitto redovisas. För resan till mötet har man normalt
biljett kvar. Detta förutsätter såklart att du som har reskort ska komma ihåg att meddela föraren att man
vill ha kvitto på resan innan du visar fram kortet. I de flesta fall gör föraren rätt och kvitto kommer.
Alternativt betalar du med ditt betalkort, som är en långsammare process. I bästa fall har du en av
biljetterna. Hemresans biljett måste skickas in efterhand eller sparas och tas med till nästa möte.
Numera räcker det inte med att notera belopp på närvarolistan och lämna kvitto. Ytterligare ett A4-
papper skall fyllas i och bifogas tillsammans med biljett.

De som kör bil får sin ersättning genom att skriva upp antal kilometer mellan hemmet och platsen för
sammanträdet på närvarolistan. För att få ersättningen krävs alltså ingen speciell verifikation eller bevis
för att man faktiskt använt bil.

Kontentan av ovanstående är att det inte är enklast att nyttja det mest klimatsmarta färdsättet.

Landstinget, numera Region Västernorrland, har en bra lösning. Nämligen att den förtroendevald som så
önskar får disponera ett reskort att använda för resor till och från sammanträden. Dessa resor faktureras
och behöver inte alls redovisas av den förtroendenalda. Enkelt!

Det finns områden i vår kommun där kollektivtrafik ännu inte är utbyggd så att buss är möjlig att
använda. Notera att detta förslag inte förbjuder andra transportsätt utan det är tänkt att förenkla och
uppmuntra till bussresande. Det blir alltså lättare att göra rätt!

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att reskort/ör kollektivtrafik börjar användas iSundsvallforfortroendevalda efter den modell som
anvånds iRegion. Vdsternorrland.
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Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare


