
Sammanställning workshop Länsdelsmöte Väst 2018-08-28 
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 
Paket för att vara en attraktiv arbetsgivare 

Bruttolöneavdrag – cykel – bil – kollektivtrafik 

Gemensamma styrdokument/policys mellan kommuner 

Samåkningsapp 

Samverkan kring mjuka åtgärder/Steg 1/steg2 

Kommunicera tillsammans kring hållbart resande åtgärder 

 

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                Ansvariga 

 

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

person runt bordet får skriva ner förslag.  
Avsätta tid för möten och planering 

Skapa uppdrag och förankring 

Pengar 

Konsult? 

Kommunikation 

Samverkan kring steg 1 och 2 åtgärder (mjuka 
åtgärder. 

Samtliga kommuner, Trafikverket 

Samåkningsapp (regler, avgränsad till 
arbetsplats, kommunikation) 

Privata aktörer/arbetsplatser, 
kollektivtrafikorganisation, kommuner.  
 

Bruttolöneavdrag för cykel/Miljöbil kommunledning 



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 
 

Årjäng:  

Utveckla GL-nätet  

Tillgängliggöra för skolor 

Cykelplan 

Eda:  

Utveckla tågtrafiken mot Norge 

Gemensamt bolag tillsammans med Arvika ang VA, gata + renhållning 

Gemensamma upphandlingar där även miljöaspekter är viktiga 

Shoppningtåg från Olso som Thon finansierar, ej klar men utredning pågår 

Arvika:  

Fler laddstolpar för den egna fordonsparken 

Cykelplan 

Upphandling av ny fordonspark 

Bygger GL till Jössefors 

FÖP för bostadsbyggande i stadsnära läge i hamnområdet 

Delaktiga i hållbart resande i ett växande Värmland 

Gemensamt: Förbereda för ökade efterfrågan på laddinfrastruktur + ställa krav 

 

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 

Krav i planprocessen Respektive kommun 

Krav i resepolicyn Respektive kommun 

Krav i upphandling Respektive kommun/gemensamt 

 
 



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 
 

Bilpool vid busstation7tågstaion (moveaboutkonsept) 

Elcykel för hemtjänsten  

Skärpt resepolicy, ingen kilometerersättning ex under 7 km, ålder på bilen max 5 år, belöning till 

vintercyklister 

Office buss mellan större orter, för bättre arbetspendling 

 

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 
 

Skärpt resepolicy + elcykel + belöning 
vintercyklister 

Kommun/politik 

Laddstationer  

 

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

person runt bordet får skriva ner förslag.  
Länsstyrelsen, se till att ev stödpengar söks 


