
Sammanställning workshop Länsdelsmöte Norr 2018-10-04 
Frågeställningar 

1. Vad vill vi göra i framtiden i vår kommun och tillsammans med andra inom hållbart resande? 

Spåna fritt och tänk innovativa lösningar och samarbeten  

2. Välj ut de bästa/mest lämpliga/genomförbara/innovativa idéerna från fråga 1. Beskriv vilka 

parter som är ansvariga för åtgärderna eller som behöver vara med för att det ska 

genomföras. 

3. Hur kan jag (eller min organisation) bidra till att genomföra åtgärderna i punkt 2. Varje 

person runt bordet får skriva ner förslag.  

 

Grupp 1 
1. Vad vill vi göra i framtiden i vår kommun och tillsammans med andra inom hållbart 

resande? Spåna fritt och tänk innovativa lösningar och samarbeten 
Offentlig laddinfrastruktur 

Skolskjuts för alla upp till årsk 6 (men inte nödv kostnadsfri) – för att skola in barnen i kollektivtrafik 

Vandrande skolbussar 

Satsningar för att öka kundunderlaget till Frykstabanan. Mjuka och hårda satsningar på att ökad 

cykling till stationerna/hållplatserna 

 

2. Välj ut de bästa/mest lämpliga/genomförbara/innovativa idéerna från fråga 1. Beskriv vilka 

parter som är ansvariga för åtgärderna eller som behöver vara med för att det ska 

genomföras. 
Åtgärd:                 Ansvarig:  

Offentlig laddinfrastruktur 
 

Kommun, näringsliv, Lst, naturvårdsverket 

Skolskjuts för alla upp till årsk 6 Kommun, RKM 

Vandrande skolbussar 
 

Skolor, föräldrar, kommun 

Satsningar för att öka kundunderlaget till 
Frykstabanan 

TVV, kommun, näringsliv,  

  

 

 

 

 
 



Grupp 2 
1. Vad vill vi göra i framtiden i vår kommun och tillsammans med andra inom hållbart 

resande? Spåna fritt och tänk innovativa lösningar och samarbeten 
Gemensamma upphandlingar, cyklar 

Bra cykelgarage – information ex appar, bokningssystem 

Cykelkampanj -poängjakt, ex månadskort, subvention från arbetsgivaren  

Bilpool för kommunmedborgare  

Samnyttja skoltrafik med regional kollektivtrafik  

 

2. Välj ut de bästa/mest lämpliga/genomförbara/innovativa idéerna från fråga 1. Beskriv vilka 

parter som är ansvariga för åtgärderna eller som behöver vara med för att det ska 

genomföras. 
 

Åtgärd:                 Ansvarig:  

Bilpool -nyttjande kväll,helg Kunskapsutbyte med Karlstad 

Bilpool dagtid + mötesplanerare /samåkning 
(gemensamt system i Värmland) 

Gemensamt i Värmland  

Information till anställda och invånare om cykel- 
och kollektivtrafik 

Kommunikatörer + VT + kommun 
Erfarenhetsutbyte i existerande hållbart 
resande projekt i Karlstad 

Cykelkampanj/poängjakt Inspiration från varandra 

Samnyttja skoltrafik med reguljär 
kollektrafiktrafik  

 

 

3. Hur kan jag (eller min organisation) bidra till att genomföra åtgärderna i punkt 2. Varje 

person runt bordet får skriva ner förslag.  
 

Ex. poängjakt/cykel – ta upp frågan med annan kommun 

 

 

 

 

 
 



Grupp 3 
1. Vad vill vi göra i framtiden i vår kommun och tillsammans med andra inom hållbart 

resande? Spåna fritt och tänk innovativa lösningar och samarbeten 
 

Effektiv reseplanerare, både i tjänsten men även privat (arbetspendling + övrig tid. – Inkludera även 

samåkning, även samåka i trafikslagen  

Centralplanera mer – Vissa grupper kan skapas där kortare sträckor är målet , tex hemtjänsten 

Inspirera och motivera varandra 

Handel, stimulera och öka  

 

2. Välj ut de bästa/mest lämpliga/genomförbara/innovativa idéerna från fråga 1. Beskriv vilka 

parter som är ansvariga för åtgärderna eller som behöver vara med för att det ska 

genomföras. 
 

Åtgärd:                 Ansvarig:  

Reseplanerare – digital teknik + ansvarig  Arbetsgivare 

Samordna trafikslagen, alla borde få åka med 
det går ex. en buss förbi om det finns plats 

Kommun, Värmlandstrafik, upphandling  

Stimulera lokala handeln   

 


